
Акт
загального огляду жилого булинкуо

"р:Ё."о'" за аДресою: Ч "э 1 ,, ,
(П.I.П. майстра)

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

од-504
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, копtiсiя у складi: головного iнженера
Бородавко В.О., заступника начальника О!-504 Власенко Т.О., iнженера 1-i
категорii Гуменюк А.В.,
з /l/,o9, JQ|. ло z,5|a9l4J----"---

(дата завершення ог:rяду)1лurч по"uiф o-ifr
провела огляд жилого будинку за адресою: ezef

яю
1вс овила таке:
1. Житловий булинок, загальна lIлоща якого становить /-юв3 {ý кв. м,

розт

кlлькlс,tь квартир штук.
На прибудинковiй територii розмiпtуються

- а/6

( rrepe,,liK е_цеvентiв б;rагоустроrо)

2. Технiчний стан жилоI.о булинltу та його прибудинковоI територrr:
Пiд ч ведення огJIя/]у Itилого булинку NЪ !р по

КОМlСlЯ ПеРеВIРИJ"Iа СТаН НеСУЧИХ Та ОгороджуваJIьних
ко кuiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю' пlдлогу, BlKHa,
дверl, системи ЦО, ГВП, XBII, каrталiзацi i, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивн1 маиданчики та l]}rиJIеглу територiю.
При цьому виявлено:

Ns
зlп

к про технiчний стан
1l динб

Висново
конс

Примiтка

]

Найменування елемента
конс l1 дIlн

Фундаментtа

б

dаtDЬ' "6.|l!12? e-ilo2rzJ'

2 Фасади @rпаrц

елемента (

a"P**ff



J Стiни Ь 6-Х-С.rэ**7 Qaellzl

4 Герметизованi стики ЬFt"*"r-"*7
5 Пiдлога b6*g-.a'rbr-,f ф2/

6 Покрiвля

7 Водостоки

Сходовi клiтки, сходовi
маршi

J"-7,,ау.* /*а
8 dЧ,r8lr,,.
9 Балкони, лоджii, ганки

(огоролження ба:lконiв i ;lолжiй)
d уХл&**" ef'zaz.J

10 Смiттепроводи (к.лапани.
стовбури, шибери)

gа-
ао?'Д

аlЦl eэzzl,>Tt'yz е пдо -

aahrx/ В яJzоч

11 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

BiKHa Ь V-РЫ""ZЬr-ОеzЧ ejila4.

3а2,ёЬ &'*ou В :?D/rf
12

lз Щверi

14 Вхiднi групи

Козирки вхiдних груп

Електрообладнання ( щи,гtlва.
мережi. булин кове осв iтлсн н я )

Лiфти (машиннi tIрипtirtrс,t l l lя,

дверi машинних примiшlень)

Ь уrу,r>Ъ' "ru"-e? фzа/zJ'

о,,ф rzrr.lё/-'>/f
15

16 а' rfП-'аь,ю"f 
qlzalz,

С па,епо1 -оl -
ear,l

17



18 Системи центрального
опалення

ь аа/1

l9 Системи гарячого
водопостачанIUl

ё

20 Системи холодного
водопостачання i каналiзацij

Прибулинкова територiя
(благоустрiй. асфальтове
покриття)

Ь +аою&'"-lъоо"п,4 ф4J
УL Wto, 4{яэlф

а- ве 72 ?",,.t

2l

22 .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

Висновки KoMicii: #о-
2./-

(ouiHKa TexHiчного стану. висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинкч у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iH;t<eHc

Члени KoMicii: засryпник нач

iнженер I-i кате

{ата огrrялу << 15: 
>> о9 2022 р.

ородавко в.о.

Власенко Т.о.

Гуменюк А.В.

ол-50 1,ка
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