
Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого }а адресою: е12{

(П.LП. майстра)

КП кКеруюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського раЙону м. Киева),

од-504
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
БородавкО В.О., заступника начщIьника ОЩ-504 Власенко Т.О., iнженера l -i
категорii Гуменюк А.В.,
s L€.ps ý.2Ь по }роq j2ъ.
(д*оrч,r"!У оr,.цяlr),) (д"r" *"ер-еrrh огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою:

l встано таке:

кlлькlсть квартир - /ё lllтvK.
На прибулинковiй територii розмi щуються

о

zzln-
пере;riк елепtентiв б:rагоустрою)

2. Технiчний стан rкилого будинкч та Його прибулинковоi територii:
Пiл час проведен ня огляду жилого булинку JФ /! по ол|(

zлQ-"7Lu. e) rcl4.| комlсlя перевlрила стан нес)п{их та ого оджува-,,Iьних

конструкцl , зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,

дверi, системи I]O, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу rсриторiю.
При цьому виявлено:

N9
з/п

Найменування елемента
(KoHcTpyKuii) булинку

Висновок про технiчний стан
елемента (KoHcTpyKitii) булинку

Примiтка

l Фундаменти

Фасади

Ь уРа"ь,*7 а,,пzц/J

2
Ь rф*"r-,? uiа/zl

nl у/ п.

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить боg/ 77 кв.м,

zz|zL



J Стiни

"rЬ**?ь е.rаQа./а
Герметизованi стикЙ

-/16,7отпь l*"
5 Пiдлога

"}r,"/-О7е- r",r*".7
6 Покрiвля

t. rс<эбо<о

7 Водостоки
,*.,,Vby---* rr..*-,1

8 одовi клiтки, сходовiСх
маршI io-/,tb 7,оr,* Рrr,,, **/

9 Балкони, лоджii, ганкй
(огоролження бмконiв i лоджiй) ' &рlПЦll

10 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

g".-
арр,В

a4tL/ e,.zlz gv 2 QЕ/<.o -
аа^ВаrЕ.'В ao'bs

11 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд) J""/"rS,4 ю",% Р!//ёп.п

12 BiKHa

ф а"r
ФееDха 82rlh

azza,&f
&'no-*

в;

lз !Bepi
rr.* aC/22z)

Вхiднi групи

l5 Козирки вхiдних груп
,la,.7r'| ют,tь llzltzэt т,,7

16 ектрообладнання (цитова.
мережi, булинкове освiтлення)
Ел

",|-Q.zеъ

cz-x'.

'a.<Jz
с LaL

\7 Лiфти (машиннi примiщення,
дверl машинвих примiшень)

,>l -
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14

-ldf-,* Р**/

,
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l8 ь &, цлаrl;
в lD ч

l9 Системи rарячого
водопостачаннJI

Системи холодного
водоrrостачання i каналiзацii

d
#

SаОэ В.' "/Ькр 
цz4 eloa,lt,t',

!.-О|r..rr-** В %'q
20 d 1*9эВ.*ЩФ.а','t; p,"lorr" В ?о*q
]1 Прибулинкова територiя

(благоустрiй, асфаль,гове
покритгя)

o/,anvlбye P""'""v
a/b7.!z,,z ""а

22 Дитячi майданчики
(облалнання дитячих
майданчикiв)

d /Lф
,tО

Системи централыIого
оп алення

висновки kollicii: &'":ьод--- Й*- е22О
цl9цэ а ,r1

ех-е4 OCl'
/р

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацiii жилого
булинку у наступний перiол)

голова koMicii: головний iняtеllе o/1-504 Бородавко В.О.

Члени KoMicii: заступrtик нач о/1_504 Власенко Т,о.

iнженер I-i катег Oil-504 Гчменюк А.В.

!ата огляду << 4р >> о9 2022 р.
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