
Акт
загального ог

розташованого за адресою:
жилого будинку,

о,
(П.I.П. майстра)

о д-504
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписмися, комiсiя у складi: головного iнженера
Бородавко В,О., заступника начаJ,Iьника ОЩ-504 Власенко Т.О., iнженера 1-i
категорii Гуменюк А.В.,

,I ц0 по
(,,taтa завершення о яду)

л

l. Житловий будинок' загальна площа якого становить $Чfl кв. м'
кlлькlсть квартир - llITvK.
На прибулинковiй територii розмirrtуються

а ez.d цлаi а.<zr-zр,i
epe.lliK елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибулинковоТ територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns Q по Цelz1,11.1

комiсiя перевiрила стан несучих ,u о.орSдп.рБьни*
i та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,

I

к нструкцiй, зо HlmIi
дверi, системи I]O, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

м
зlл

Примiтка

l Фундаменти Ь уgоФ-о,.е,./ e4"ta4]

2 Фасади

Найменування елеN{ента Висновок про технiчний стан
кон кцll о динк конс цl1 б дин

d 6"хr&"--,,7 ейа1!

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киева>>,

(лата початкry ог.d{ду)

елемента



з Стiни
/ &'",ra-л-F С2lа4,эч"

4 Герметизованi стики

Пiдлога

{,.-,,7rny '-* rаrr*a
5 Ь 6.р&'"ь*а &-?.aj|J

6 Покрiвля ёа"ф"r""--,7 ф2aа41

7 Водостоки Ь*7,rsv-Й. r",-"--r
8 Сходовi клiтки, сходовi

маршi

Балкони, лоджii, ганки
(огородження бшtкоitiв i лолit<iii;

Смiттепроводи (клапани.
стовбури, шибери)

JатЬ*ча*,J
9 Ь67ё*"*ry а|",ац/

l0 Й*опо сrо)--е"7rоЬ-
v,B баЬl,э,l,'В a.otoF

11 Смiттсзбiрнi камери
(волопровiд)

BiKHa

[Bepi

Jr-7"a7" r-,-l
12 Ь 

",аО 
#;"rЗ r.оеz4/ а.,iааа'

3"r!r)!* &Ю,, 8Qо/6l

13 Ь яа,9р&'"а"r,.дrr* e?,1a,z1

bo,tio ф"Р U lэао7
14 Вхiднi групи бф*"*а ф*

15 Козирки вхiдних груп Ь борь,^ 
nlb "-а ccrzalzl

16 Електрообладнання (щитова.
мережi, булинкове освiтлення)

6 ааф"ь,*? e,aJ4

Jуrдпоr*
РvQt4/2/

€ *.-+лr*"|17 Лiфти (машrиннi приrriщсrt rt я,

дверi машинних примiшень)

I



l8 Системи центрального
опалення

19 Системи гарячого
водопостачання

h ..,ll) aracL*4
'rna-e z4z:

6 Яо/Sl
20 Системи холодного

водопостачання i каналiзацii
Ь 5а.рО.ьФч a-,a,u
!о- >r' пааъ,аri rQzr",'-Bsp/ry'

21 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

ь O?2l alZ,
?l-?r-7

CL 6 аояр
22 ,.Щитячi майданчики

(обладнання дитячих
майданчикiв)

Висновки KoMicii: а--

(оцiнка технiчного стану" висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-504

Члени KoMicii: заступник начальн

iнженер I-i катего

.Щата огляду << /Г ,> ]0]

Бородавко В.О.

B"raceHKo Т.о.

/ Гуменюк А.В.
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