
Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого,,}а адресою:
Zc,^ Hll (А у/

2z1-14

(П.I.П. майстра)

КП кКеруюча 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., засryпника начальника Of-504 Власенко Т.О., iнженера 1-i
категорii Гуменюк А.В.,

з 6, /о. по.) /о.,
(лата початкry о лядУ) (дата завершення огляду )

провела огляд жилого булинку за алресою: hhOe.u,rt-,t,z
l rt-lz.LI .х

l встановила таке:
l. Житловий будинок, загальна площа якого становить /о кв.м
кiлькiсть квартир - ,9/ IIITYK

На прибулинковiй територii розмiщуються

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територiТ:
Пiд час проведенЕя огляду жилого булинку Ns"2|а- по 7zzt

комlсlя перевlрила стан несучих та ого джувальн
конструкцlи, зов шнi та внутрilлнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa.,

дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзачii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

Nq
зlп

Найменування елеNrента
(KoHcTpyKuii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (KoHcTpyKuiT) будинку

Прим iTKa

1 Фундаменти
J a.f,a e>zaz{,l

1 Фасади ,"d-r,с oZL/-АL

{--



А 6.р{'",""-,7 C}xa-az./СтiниJ

J"YSv--o r"**чГерметизован1 стики4
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t,о",7бч* r!йю*,у"L1/
Покрiвля6
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ач'В naby,a В lэ
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Бчл*о"и, лоджii, ганки
(огородження балконiв i лолжiй)

Смiтгепроводи (клапани.

стовбури, шибери)
10

Ь-,Р[о*ь lBtzotlz,l|
l1

а.LЪ Ёl9e21 Сr,| а'/
&'о-,с" /ЛоlаVryia
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а)/a/а

Смiттезбiрнi камери
(волопровiл)

BiKHal2

l/рЙ
u erlo'o,

яаlz2
lzl€фtfв

,2

/22,1.1|
13 Щверi

,Jо-,7uЛу,о,^л, P,rr.*r,*l
Вхiдвi групи14

#".V"lц--Ь r",rr--*./
l5 Козирки вхiдних груп

ат&"r""r*1 e,п?az]dЕлектрообладнання (щlлтова,

мережi, булинкове освiт.пення)
lб

,-Iч|ltлчю,6,"rц, б Пб

tLс.тuаец./
*Ч*,|1 Лiфти (машиннi примiщення,

дверi машинних примiщень)



l8 Системи центрального
опалення h-,Р* )",Ll,

l9 Системи гарячого
водопостачання o*,"-,7au ю,7*lь

20 Системи холодного
водопостачання i каналiзацii оЬ-\rаv.,.* P-.-r"*t

21 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфатьтове
покритгя)

22 .Щитячi майданчики
(облмнанпя дитячих
майданчикiв)

Висновки KoMicii: /,
ь-,

ц.

(оцiнка TexHi чного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинкч у наступний перiол)

голова koMicii: головний iнжен Бородавко В.О.

Члени KoMicii: заступник нач ьника ОЩ-504 Власенко Т.о.

iH;KeHep l-i кате Гуменюк А.В.

,,Щата огляду << OF >>
./о 2022 р.

Р"r-*r-7

од-504
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