
,Ll розташованого за адресою:
airo g/ й

еJ

<)а-, r'o

(П,I.П, майстра)

КП <Керуюча 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 начальника О{-504 Власенко Т,О., iнженера l-i
категорii Гуменюк А.В.,
з /l. /o.JZ)
1лата .,ооЙ*/о.ч"ц9 (дата завершеннi оглялу)

провел а огляд жилого булинку за адресою:
А

Акт
загал ьного огляду rкилого будинку,

по УЗ

4/' /о
l встановила аке:
1. Житловий булинок, загмьна площа якого становить ./S РrЭ оо кв.м
кiлькiсть квартир - штук.
На прибулинковiй територii розмiщуються

e-zal2 alC-Zzz,lL-
(пер iK елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд

эе1
час проведенн

а,u
я огляду жилого булинку JФ /а по
комlсlя перевlрила стан несучих та огороджувмьних

конструкцi зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,
дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При uboMy виявлено:

Jф
зlп

Найменування елеN.rента
(конструкцii) булинку

Висновок
елемента

про технiчний стан Примiтка

1 Фундаменти Ь rф)'ьrоrt еrпQ,2

1 Фасади
а6.р.{,rrь"rо"-7 еиq/,u

/rl "rrrrц.l_

4

(конструкцii) будинку



.5 Стiни
/ 3а7ю !-'.С*rzЮеj? фл a4z4

Герметизованi стики
#,-Уа7".,,* r-.rrё*-ч

5 Пiдлога

"t,""УЛРе /*,-.**fl

#-7,7 е fzz,zt-orи!
6 Покрiвля

,7 Водостоки
J,"-7,ау-,"* r-,.*-1

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi d"",УSgr-* r"",*,,1

d а"fоё"rЪ"D-ff *й
JЦq-rеац ali >trle п,/со,
В*'4 ae6aFr4; в йаор

J-Уах-л. rr,r*-""t

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i лолжiй)

l0 Смiттепроводи (клаttани.
стовбури. шибери)

Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

ll

12 BiKHa d ?*3" в) *па-4|

forш)rь €;"ьr 8 /6.ь

lз .Щверi #4Лr* бctaz,l-u
l4 Вхiднi групи ё,r*Уа6,"*ь f-"-"Ч
l5 Козирки вхiдних грr п

lб Електрообладнання (щитова.
мережi, будинкове освir,лення)

е za,а,t хл#аtо

e./oo'-,rou,71

17 Лiфти (машиннi прлtплiпtення,

дверi машинних приiлtiшtень)
оlvацво-ь na

"о-а. /Ч-,T*lz-ezz-l

е-rэ4r/^

4

|O"*ru-,". 
фа



l8 истеми центрального
опалення
с

/"r*""-а
19 Системи гарrчого

водопостачання /."""*.*7ю?у{Ь

20 истеми холодного
водопостачання i каналiзацii
с

21 удинкова територiя
устрiй, асфатьтове

Приб
(благо
покриття) 77lv...L

е %бlrо€Ю

22 .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

Висновки KoMicii: .j е2А4аl .3/а--

(оцiнка технiчно го стан}. висновок про готовнiсть
булинку у насryпний перiод)

голова koMicii: головний iнжен

Члени KoMicii: засryпник нач од_504

tнженер I-i катего

.Щата огляду << /З 2022 р.

,lх,

до експлуатацli жи_,Iого

504

ородавко В.о.

Власенко Т.о.

Гуменюк А.В.

>> /о

ze/-tl
а-/ "*r

оД-sо+


