
Акт
загального огJIяду жил го бу iIи rl

розташованого }а алресOIо:
'".4а-- Ф.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житловогО фонду оболонського району м. Киева>,

од_504
(назва виконавця no"rryý

} Jo а по /J-O
(дата початк1, о яд),) (дата завершення гляду)

пр ела огляд жило го будинку за адресою:

1в тановила таке:
1. Житловий булинок, заl,апьна IIJIоща якого становить ро кв. м,
кiлькiсть квартир - 96 ш,гчк.
На прибулинковiй територii розмiщуються

Ми, щО нижче пiдписмися, комiсiя у складi: головного iнженера
Бородавко В.О., заступника начаJlьника Ofl-504 Власенко Т.О., iнженера l -Т
категорii Гуменюк А.В.,

J

eelZZZ4J<-
(пере",liк eMeHTiB благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булиlr liY Iil lt()I,o tIprl були
д#

нковоi терито pll:
Пiд час оведенЕя огляду жи;lого булин ку JVg по

а..- комiсiя перевlрила стан несr{их та огор джувальних
к струкцlи, з Hlmнl та внутрiшнi ст lни, стики , покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,
двер1, системи цо, гвп, хвп, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнl майданчики та прилеглу територiю
При цьоплч вия|].Iено

Фчндаменти e/ie|zz

лъ
зlп

Найменування елемента
кон кцl l динб

Висновок про технiчний стан
динелеN,Iента оконс кцll

Примiтка
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з Стiни Ь ааr-€;/-.щ,п ernaZl

4 Герметизованi стики
a144,

5 Пiдлога

Покрiвля

7 Водостоки

,ёr72СП

Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Балкони, лоджii, ганки
(огородженпя ба.,tконiв i . ltl, uKiil )

d rf/r{'"I4r*../ e:lazl

Смiттепроволи (к.]апани.
стовбури, шибери)

Смiттезбiрнi камери
(водопровiд) БlrrЬ

В iKHa rжt ё,r4е!4l
пrэ* € /9l
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lз .Щверi rцау* 'пЬ а-с.taц'/l/
l4 Вхiднi групи

Козирки вхiдних груtt

.l 
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J"МУ-Ебоа,Л |rrrr*-fl
l5

lб Електрообладнання (пtитова,
мережi, булинкове освir,лен ня)

Лiфти (машиннi приrtitttення,
дверi машинних прlллt itttc.H l, )
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18 Системи центраJIьного
опалення

Системи гарячого
водопостачаннrI

e.rrza.4/'

/Ptr

19 Ь 5сrПэОuЬ<аj @|,l@аJ

!й lщдр*,п б a2/8t,
20 Системи холодного

водопостачання i каналiзацii

21 Прибулинкова територiя
(благоустрiй. асфатьтове
покриття)

е 2QроАч 1,1oz?

22 .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майланчикiв)
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В an"4".,**,7

висновки kolricii:
о
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(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть ло експлуатацii жилого
булинку у наступний перiод)

Голова KoMicii: головний iня<ен Бородавко В.О.

Члени KoMicii: заступrtlrк lrачап Власенко Т.о.

iнженер I-i катего Гуменюк А.В.

,.Щата оглялу << Н ,> о9 2022 р
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