
Акт
загального огляду жилого бу инку,

розташ
.r./f/ al-, ,/,t,

(П.I.П. лrайстра)

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

о -50.{
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Бородавко В.О., засryпника начаJIьника О!-504 Власенко Т.О., iнженера l-i
категорii Гуменюк А.В.,

/о. по оа /О. ,2.о2LLз

ованого за адресою:
*/ъ

<zLz.

rййЪйрйБйЪi7"дуl

i встанови,{6 таке:
1. Житловий будинок, заг€uIьна площа якого становить бо9 9о
кlлькlсть квартир - 55 штук
На прибудинковiй територii розмiщуються

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Np) а-- по

3ы' 4цisай комlсlя перевlрила стан несучих та огороджувальних
*оп.rрукчiЬ, , зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiллоry, BiKHa,
дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, кана-,riзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

\1кв

ль
з/п

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента ( KoHcTpyKuiT) булинку

Примiтка

1 Фундаменти / ч.gН"-"*-*7 е|iа4z|

2 Фасади

(да,I,а поча,гкч огfiяд,)



J Стiни ё 2"У !.'"rb---V *afalz,

1 Герметизованi стики
о-/"Бxt,o.zo Р**/

5 Пiдлога ё'*Ь"/л-? e?Iaz,.rrр,
6 Покрiвля -ь а*р&,*-,,,:а

ltезzzоrz*л 
б 12

crrlcrLlz,l
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7 Водостоки
Ь уРаrrъ**,7апа4|

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi Jr*7.axr",* r***l

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

$о..1"фllt*tо re,'.Д-*,/
^*ЦlД еt"Юw>/Уаэtоu{

l0 Смiттепроводи (клапани.
стовбури, шибери)

а44 Сзzсl'тzlvпё: ,r,м?,в

ll Смiттезбiрнi камери
(водопровiд) ЬРу",* r,**-,l

|2 BiKHa ь ь.?2,

fш,c.ixb &,rэо
lJ Щверi *o",tkбцlcl.ab
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14 Вхiлнi групи
Ь а.ф'"r-"ачL е,,,1ец,

l5 Козирки вхiдних груп
d аrrф./r*",rr/

or7lc|4u

lб Електрообладнання (шитова.

мережi, будинкове освiтлення)
--n{l oTl l= пч

е,1-/

1,7 Лiфти (маulиннi прltrI iuteH ня,

дверi машинних приплitltень)
о|,рц-*,* Ь па"оупrю-

12'сцзl2,1



18 Системи центрального
опалення -Р/*о

19 Системи гарячого
водопостачання

20 Системи холодного
водопостачання i каналiзацii r**а26l,>Ttb

21 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

u*"/
?й ?144ll

22 !итячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

Висновки KoMicii:
,hL

(оцiнка TexHi

а2&/ t/о- ф.её</l24-ry
а-

ашого стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiод)

Голова KoMicii: головний iHx<eH д-504 ородавко В.О.

Члени KoMicii: заступник нач од_504 Власенко Т.о.

iнженер I-i кате од-5Q Гуменюк А.В.

!ата огляду << О i >> / /-) 2022 р
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