
Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресоlо:
Za-n Kzl А .g/

(П.I.П. майстра)

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

од-504
(назва виконавця посlryт)

Ми, що нижче пiдписапися, комiсiя у складi: головного iнженера
Бородавко В.О., заступника нача!,Iьника ОЩ-504 Власенко Т.О., iнженера 1-i
категорii Гуменюк А.В.,
g f3 /О. d, по /Q /о.4-1"t.

1лаrа завфЙЙнЙ.л"лу1(:tата початкт огляд\, )

провела огляд жилого булинку за адресою е,уu4и
хсъrtztz) З

i встановила таке:
1. Житловий будинок, загальна площа якого становить /6
кiлькiсть квартир - Qз штук.:1

На прибулинковiй територii розмiщуються

о кв. м,

а- ellaz2 a,aZ-Z'LZ.i4
(пе iK елементiв благоустрою

2. Технiчний стон жи1,1ого булинку та t'lого прибудинковоi територiТ:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Л! _ по

комlсlя перевlрила стан нес}чих та огороджуваJIьних
конструкчiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,

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

N!
зlл

Найменування елемента
(конструкчii) булинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкчii) будцдrry

Примiтка

l Фундаменти Ь а.,rе**,.-/ еrпСLZJ

1 Фасади

d а*р€"*,^а e?lalzl



€-zzаzцJ Стiни

i","rr|*4 Герметизованl стики

ln r-,ro.-tПiдлога5

|* tr*",-*л
Покрiвля6

t*tВодостоки,7

о
Сходовi клiтки, сходов
маршl

8

Балкони, лоджl1, ганки
(огородження балконiв i лоджiй)

9

Уёu q-'rr.a--"t e.,el,/' 77?,а е ф" -
е4?,Д ааhр,d б пrrр/,

Смiттспроводи (клапани,

стовбури, шибери)
10

#"аyav-* r-o*(l1

rю//Р
е4Иа41

'п.ы-
12 BiKHa

ню"?
" &zlll,rrt

J-
\,/, о ,|2/

,,-а4в пе.Щверilз

#"."|аt-"-Ь r",-*"-,(
14 Вхiднi групи

$"-*7ау..", rшr.*ч
Козирки вхiлних групl5

Ь бqо€;rlьr.rаr7 сr>а.UЕлектрообладнання (шtитова,

мережi, будинкове освiтлення)
lб

"iУОЦr- юэаЬ В ?LаеЮr",l
11,о or/rt r--r<z| e2..-l

11 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних прилriшень)

фю,.ь rr,r**l

"*Pr,rb

Смiттезбiрнi камери
(волопровiл)



18 Системи центра!,Iьного
опаJIе}tня i*rБа,-",п Рrr-"ч

19 Системи гарячого
водопостачання Jо"-1*Sч.-"^ r.*rr**7

20 Системи холодного
водопостачанrrя i каналiзацii

"*о-,/r5Ц -.,о Puro *--/
21 Прибулинкова територiя

(благоустрiй, асфальтове
покриття)

nt- е rfu,lzло,l. *r
-/ -rz42 a ,ц,.j-

22 .Щитячi майданчики
(облалнання дитячих
майданчикiв)

Висновки KoMicii: а/ыа- а-
зr'

(оцiнка техяiчяого стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiод)

Голова KoMicii: головний iняtеtlер Боролавко В.О,

Члени KoMicii: засryпник начальни Власенко Т.о.

iнженер I-i категорii Гуменюк А,В.

.Щата оглялу ,, f ? ,, /о 2022 р.
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