
Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресоIо: .о

(П.I.П, майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду оболонського раЙону м. Ки€ва)),

о -504
(назва виконавця послуг)

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

по о6_о
(лата початку г.пяду) (дата завершення о лядУ)

провела огляд жилого будинку за алресою:

lBc овила таке:
l. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить м,кв
к]лькlсть квартир - /ЧЦ tuTy к.
На прибулинковiй територii розмiщчtоться

(пере.;ti елемеrrтiв благоустрою)

2. Технiчний стан жи"ltого бt,дпнк
"v 

-l,a itого прибудинковоi територiТ:
Пiд час пРОВеДеННЯ ОГЛЯДV /КИ-' lого будинку ЛЬ /а по е21-1

.IL комlсlя перевlрила стан несr{их та огороджувальних
ко с укцiЙ, зовнiшн I та внутрlшнl стlни, стики, покрlвлю, пlдлоry, вlкна,
дверl, системи цо, гвп, хвп, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,сIIортивнl маиданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

Найменування еле}tента Висновок про технiчний стан
конс кцll () дин елемента конс кцl l 0 дин

аар &',rl."oo

а{ бохо&'аь*".t

eэ..taц,c

.,\l9

зlп Примiтка

Фундаменти

) Фасади

еrlФ4)

l ов.о9_ д2-ь,

яlо4ц8

1



J Стiни
сlоt 4. , rdTar €,,

4 Герметизованi стики

5 Пiдлога i"'ёr е-

6 Покрiвля d,2
,у..,

аф&'".Zь*ю е/!4 фсzJ!r".oo*- 6/ЯпПр
7 Водостоки

o,-r F*"a
8 Сходовi клiтки, сходовi

маршi ё,r,.7*Sб ---* /-r,*_-7
9 t2"trЬ&'"rъ**t

l0

Балкони, лоджii, ганки
(огородження бапконiв i лоджiйr)

Смiттепроводи (клапани.
стовбури, шибери) 6.<9?,В

Аоu:ю

е.п./Lо -4/
azlZf о,сr, n rn
аа4а.rд.с!'

ll Смiттезбiрнi камери
(водопровiд) J*F^t ю-у1.1-ь

l2 BiKHa rfre е4.1а,ц1'

л2 /+.
ь

Ja,ctzr,cb
lз

2,41a,ir; е,LЬ4Э.44 Ф?,tа4,/'0d а
/.

14

l5 Козирки вхiдних груrt

Вхiднi групи
ю11,1-4},-уаб l**7

{-,*pЦ )отйь

lб

l7

Електрообладнаншl (щитова.
мережi, булинкове освiтлення)

Лiфти (машиннi прилtiшення,
дверl машиннrх приltлtщень )

аБ а"rр&'*ъ4-*rt

dуац-ю*t t"ь 4 пa,e-ltc|Lrrr-

l1r-уц/- e.l//

еlп cL.lJ

"rъ"е--/
&kr"n З

.Щверi



18 Системи центрzшьного А er4&"Zr1
опалення 6пz /3
Системи гарячого
водопостачання

l9

20 Системи холодного
водопостачання i каналiзацii

ё е4па-li

яD/Z/,
Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покритгя)

21

22 ,Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

Висновки KoMicii:

Ь а*ф**t
t/o "r.rо*-р.,/о

c,laal<)

а4а-

(оцiнка TexHi ашого стану" висновок про готовнiсть до експлчатацii жилого
бу,rинку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iH;KeHep ол504,

Члени KoMicii: заступник началь Власенко Т.о.

Гулленюк А.В.iнженер I-i катего оД,504р

.Щатаогляду << Об >> oq 2022 р

0.7a

Бородавко В.О.


