
Акт
загального огляду жилого булинку,

розташованого за адре
Йiаи-€.а/х- У_F

coloz 4}_ Оfu.uэzь){zzz' 3Уа-
I

(ПШ майстраl

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

од-504
(нщва виконавця послуг)

Мr, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Бородавко В.О., заступника начальника О,Щ-504 Власенко Т.О., iнженера 1-i
категорii Гуменюк А.В.,
з дЗ о9 ,Я,2zь по zLЗ,о:?24Ь
(даrrЙЙ"у е"rду)

провела огляд жилого бу.чинку за адресою:

1лаrаiБфЙЙrlоlL,,яду;

f)
пkос.rzр,а-zэ-l
т

l встановила таке:
l. Житловий будинок, загaLпьна площа якого становить t9-Q4-1Э кв.м,
кlлькlсть квартир - l?- ш,гук.
На прибулинковiй територii розмiщуються

4rrrл o/laz' cLlz- ?-ol-rc,

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибулинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку .}{Ъ JlCt по
о комiсiя перевiрила стан несучих та о джувальни

конструкцlи, зовн1 Hi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,
дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

ль
зlп

Найменування елеNlента
(конструкцii) булинку

Висновок про технiчний стан
елемента (KoHcTpyKuii) будинку

Примiтка

l Фундаменти А ач"U*Ч Ф2lа..L/

,)

У,-7rБцо,,* |rPYa-,.l l
Фасади



з Стiни d а*f e'"**tr B"za,l,a

4 Герметизованi стики .t-РSб ю"r,Ъ ro/,,ал,Lr{

5 Пiдлога
Й.,УtЛ,sе r**1

6 Покрiвля

7 Водостоки
Йо-7rЛ1- 1.1ь l,цl/rо lLч

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Балкони, лоджii, ганки
(огородження бапконiв i rrолжiй)

"t "-7rЬ 7 
ю",Lь r,дlЫ,у"4/

/, tr ХяЪ;"ь"-ff u-*9

10 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Jilд_-л"rrl c2lz/'rn rr?e 4lo"
ч,4 #r б,rаDp,

l1 Смiттсзбiрнi камери
(волопровiл) d*л|rБ,d,r-r" rrrr-*r1

|2 BiKHa fi 2а4р4; "zl",t-ooo,/ 
е21 aJ//

Йi* ёо,е* бЬоар

t, r-у"S 
б - ",* 3allll^ tll

lз Щверi

|4 Вхiднi групи
J.-,7rЛу -,l"1A lд1lО n Ч

l5 Козирки вхiдних груп J-yrbxo,"* r,""ч
lб Електрообладнання (щлtтова,

мережi, булинкове освiтлення)
а$ 2а.Р$. еlЬ"tЮr..ч| e4laal

!Й 0/"ruon* В u:p/Fp

11 dУu4.о ю*Й Bzae?LoFrTl -

*ч rа/?r4@д)

Лiфти (маrшиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)



l8 Системи центрального
опЕLпення

l9 Системи гарячого
водопостачання

d 6-g-O'*a*r*r+ опа,,
tё"r"r-F",,rr,о"- / ЯО r{/

20 Системи холодного
водопостачання i каналiзацii

аЬ вмив^ еlд-<-о ar"l..n| еd c21,1

!ё!- 7о,,оr., В b/fl
21 Прибудинкова територiя

(благоустрiй, асфальтове
покриття)

е аЧDё"lЬlюаf еа,tQ-цl

22 Дитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

/'аL2 2114- ?1еrr?

*/ el'ortO.r<-

Висновки KoMiciT: л5ю

(ouiHKa TexHi чного стану, висtlовок про готовнiсть до експлуатацiТ жилого

голова koMicii: головний iнжен

Члени KoMicii: засryпник начал

iнженер I-i катего

.Щата огляду << ;3 ,> о9

бу-линку у насryпний перiод)

2022 р,

Бородавко В.О.

власенко Т.о

Гуменюк А.В.од-504

од-504


