
Акт
загального огляду ж ого будинку,

-э
ро зташованого за адресою:

(П,I.П. майстра)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головЕого iнженера

Бородавко В.О.., заступн"пu 
"u,uno",Ka 

О[-504 Власенко Т,О,, iнженера l -i

о -504
(назва виконавця послуг

категорii Гуменюк А.В.,
по

,.D

з аН.о
(дата завершен оглялу)(лата початкт г.,rя.lr,)

провела огJuIд жилого булинку за адресою:

i встановила аке:

l. Житловий булинок, загальна площа якого становить кв. м,

кiлькiсть квартир - J/6 штук,
мiщуютьсяНа прибулинковiй територll роз

o2?4.L ёz2l-z а/2 Olzeze-z--
(перелiк e.lreMeH в благоустрою)

2. Технiчнийl стан жиJlого буrинку ,га Його прибудинковоi те риторll:

пiд час проведенЕя огляду жилого булинку tф 4 по

е-ь комiсiя перевiрила стан несr{их та ого джуваJIьних

конструкцl , зовнiшнi та внутр iшнi стiни, стики) покрlвлю, п iдлоry, BtKHa,

двер1, cllcTeми ЦО, ГВlI, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячl,

спорти BHi майданчики та прилеглу територlю,

При чьому виявлено:

Примiтка
Найменування елемента новок про технiчний станВис

елемента (конс кцi дин0
конс дибкцll

N9

з/п

6 rf.&",ёt-*"/ 
епа4,

1

d yr4,*-?йzц
Фчндаменти

Фасади1

КП <Керуюча компанiя з обслуговування

*"rnoubio фонду Оболонського району м, Киева>,

в/б6? rs



.) Ь аry"&-"-*-7
4 Герметизованi стики

тq
5 Пiдлога

6 Покрiвля
?ор"ёф er2{2rz)

"об ао /3/.
r.r-lz,с,оr

7 Водостоки ,"Ptr-,"^ Р.а*"7о

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi t, o*Y"Svo,-- rr-r*---/
Балкони, лоджii, ганки
(огородження ба,ткон iB i лоляtiй)

о
x4>.rzl-/

оi.r,
Баz-

l0 Смiттепроводи (клапани,
стовбури. шибери) a-,/,?-l) е-22с./'и уе у.

ар?В бае7а<,'6
уь

l1 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд) .t,О""РБч,о* /r**7

12 BiKHa 6
jazz:kb

13 !Bepi
"l, 

r",VuБ 7rо,""ь б 
az"l2

|4 Вхiднi групи

a>-r&r"o.,tb Уzzаоъ"*7
l5 Козирки вхiдних груп

#"- 
7ru>7 ":?,tb /а,11D/ r."1/

lб ектрообладнання (Iцитова.
мережi, булинкове освiтлення )

Ел

lo-
e-7rL..at, alZ7

)l
1-7,<-р

17 (машиннi примiцення,
двер1 машинних примirцень)

Лiфти

re-rr22alzJ

Паеil?ъ?rй4 З

Стiни

,o2,/Ъrrr4e?"L7

Ь7ач" rr,".-.--7

9

ё



18

19

ё аар€:.zлео-аJЧ c",/a4,1'

il; l.*,-*o,, 6'арZq
Системи центрЕrльного
опЕUIення

Системи гарячого
водопостачання

ea4la,4l

.lp/"Е
20 Системи холодного

водопостачання i kaHarri зацii
e4aai

6
21 Прибулинкова територiя

(благоустрiй, асфапьтове
покриття)

ф a,/z/cl./2ьl<ь& *trP
а4,1э

az,aЕсr4( а2+,
22 Дитячi майданчики

(обладнання дитячих
майданчикiв)

е,/па41'n2O&а ф "*а

Висновки KoMicii:

xz

(ouiHKa TexHi чного стану. висновок про готовнiсть до експлуатацiТ жилого
булинку у наступний перiол)

голова koMicii: головний iнжене од-504

Члени KoMicii: заступник нач t<a О!-504

iнженер I-i кате р

.Щата огляду << J{ >> 2022 р.

ii од_504

Бородавко В.О.

Власенко Т.о.

Гуменюк А.В.
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