
Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресоrо] зз -
Zа ulJ с

(П,I.П. майстра)

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

од-504
(назва виконавця послуг)

Мr, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Бородавко В.О., заступника начальника О!-504 Власенко Т.О., iнженера 1-i
категорii Гуменюк А.В,,

/о. t2 по /9. /О.2з
(дата початкч огляду) (дата завершення огляду )

провела огляд жилого булинку за адресою: rZ!&.>/
а-

l встановила таке:
1 , Житловий будинок, загЕL.Iьна площа якого становить /о кв. м,
кlлькlсть квартир - //н штук.
На прибулинковiй територii розмiщуються

(перелiк елементiв благоустрою)

2. ТехнiчниЙ стан жилоrо булинку та його прибудинковоi теpпTopll:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Ng J3Q-по

комlсlя перевlрила стан несучих та ого джувальн
конструкцiй, зо lшнl та внутрtшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,

м
зh

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкшii) будинку

Примiтка

l Фундаменти
d убоЬ"rь*а*ч е/2о4,/

) d*tб|"
Сr"l'r.! прr/4- БtТ-*,f

Фасади

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



СтiниJ Ь у4*",""*, 
e2r2taz1

J-rrr",* r@*7Герметизован1 стики4

А r,фъ"""-1 *5 Пiдлога

/ аq"О-*^,{ e?rza44Покрiвля6

l-\rtо"-Ра р.r-,|4
Водостоки,7

,аrсЪСходовi клiтки, сходов
марш1

8

ё 6*х-Ь*а,",7
er2Za/.ZlБалкони, лоджii, ганки

(огородхення ба,тконiв i лоджiй)
9

a/na/r,l2f e.zz)r'l glLrD -
,.%рtrа"" в

,€
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d",-7буо-.ь r-.o.aСмiттезбiрнi камери
(водопровiд)
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Щверil1

t,tr, А e,aZJА
Вхiднi групиl4

n*Yarr"* P","*,-,r
Козирки вхiдних групl5

d аф*"*а 
o/,azl"/16

€ rroe
Р<z.аl'

#р"цп }1pr>?-17

Електрообладнання (щитова.
мережi, булинкове освiтлення)

Лiфти (машиянi примiщення,
дверi машинних примiшень)

Рr,.",-*7

Смiттепроводи (клапани,

стовбури, шибери)

**-ч



18 Системи центрального
оп€шеннrI

19 Системи гарячого
водопостачання

А auo*-' '*n-rae2z4| фz/
У{, О 

/r,r*,х-х 8ЪаР
20 Системи холодного

водопостачання i каналiзацii

Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

d в, aota.lll'

,Иц-оцэ,t ь/Ф
2| ,У,ат,ПlБlе

дd'JЬЬv / >>l"Q .

',2

22 ,Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

Висновки KoMiciT: аrн dlа--

Голова KoMicii: головний iнженер о Боролавко В.О.

Члени KoMiciT: заступник нача-пьника Власенко Т.о,

Гуменюк А.В.

,Щата огляду << /9 >> /о 2022 р,
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(ouiHKa технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатаrlii жилого
буrинк1, 1, настчпний перiод)

iнженер I-i категорii
,/

о


