
Акт
загальноI,о оt,ляду ittилого будинку,

&"il. O2,ohrza- е2с о|
(П.I.П. майстра)

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

од-504

Ми, що нижче пiдписмися, комiсiя у складi: головного iнженера
Бородавко В.О., заступника начЕLпьника О!-504 Власенко Т.О., iнженера 1-i
категорii Гуменюк А.В.,
з /Ё. oQ LLI. по /6оQ 22/.
1лата початку'оглял9 (дата завершен# оглялу)

/orl п.ztа^.lпровела огляд жилого б1 lrrrrK1 за адресою:
о

l вст овила таке:
l. Житловий будинок, загальна площа якого становить 9O6о БЦ кв,м,
кlлькlсть квартир - /цз IlI I \,к

На прибудинковiй територiТ розirлirчуються
о, r r"r_l->t.i 

"lza"ý 
qq,ц-eLL.rL-

0 а 1ttcpe-T iK елементБ 0rагqrстрою1

2. Технiчний стан жиJtого булинку,га йоrо прибулинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку N9 &t по fuцо,о,'

о комiсiя перевiрила стан несучих,u о.ороfiiffiьrr"*
iтa llHvтpitIrtti стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,

дверi, системи I]O, ГВlI, XB[l, кавалiзашii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

НаймеIrування елеNIента Висновок про технiчний стан
конс кцii) б /iи r с,лемен,га ( конс б дин

кон кцlи, зовнlU]н

Фундаменти

кцll

А аф**ft
t li\

erx-a.4/

N9
зlп

Примiтка

l

) Фасади Ьrф e-(l2**./ eaa4<-l

розташованого за адресоlо:
&ъ4ол, -Ф Ь

(назва виконавця послуг)



3 Стiни Ь чауэё***"7 е,LGr2,1

4 Герметизованi стики

5 Пiдлога /vСrф.,rЬtюаlat e-qaJzJ

6 Покрiвля ,а r****a
7 Водостоки

Сходовi клiтки, сходовi
маршi

2С>w4 r"-r**7
o7-|tro8

9 Балкони, лоджii, ганки
(огоролження балконiв i Jrолжiй) d ач"&'r".--? erxa-.z.

10 Смiттспроволи (клапани,
стовбlри, шибери)

11 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

BiKHa12 d 5аР&е*-*-/еха4]
ао)*о- &".n "3 ЯоlРt'

lз [Bepi Ь YXr*'*""*."v el,.a}zl

14 Вхiднi групи

Козирки вхiдних груп d:,""уарr",* Р-***"/
15

lб Електрообладнання (щитова.
мережi, булинкове освiтлення )

h ааqюВ; "lb*-o е2,!q e,,a4l

У-; l",..*,* б ЙFl
в

t{.o4l/4 l,@,/xzz е2Ll' .l

Лiфти (машиннi приьtiщення,
дверi машинних примiIttень)

(

ry
еа{^В

Ф""Рr-* r""...*-"l

|7



l8 ё2
J{;

19 Системи гарячого
водопостачання

Системи холодного
водопостачання i каналiзацi i

erz4 e.r&.z/
4 *rч

а-zы.оё

21 ибудинкова територiя
(благоустрiй, асфмы.ове
покриття)

Пр
&7*роС" qda4-f

Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

оZl
zzz,az-

Системи цaнrрал"поaо
опалення

Висновки KoMicii: tJ

(оцiнка технiчного стану
бу

е2-ы2а 8о-

, висновок про готовнiсть
динку у наступний перiод

,А е2.

до експлуатацii жилого
)

Голова KoMicii; головний iHiKett од-504

Члени KoMicii: заступник нач ыII.1 tta Ol.{-50.1

iнженер I-i кате l

.Щата огляду << Уб >> о9 2022 р.

ол-50

Бородавко В.О.

Власенко Т,о.

Гуменюк А.В,

ф) fud5

аеDсl) ае&aGч cL Фх@-4,,0[
. r,а2z2оlzи б а2{Р/,

20

22

vtl+P


