
p()ll illllo ваного за адресою:
у

(П.LП. майстра)

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

о -504
(назва виконавця послуг)

о о

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

Акт
загального огляду жилого будинку,

с.ь .з

по 2/- /о.2 1
дата завершення огляду

t<,L-f

]
(дата початку о лядУ)

провела огляд жилого булинку за адресою:
з+

I встановила таке:

?21,а Еа Lц\ rzd- Lo T""zc$xzzz)

1. Житловий булинок, загальна площа якого становить /68z2 ОО кв. м,
кiлькiсть квартир - |.з 2,, -ryn. 

-------7- -- '

На прибулинковiй територii розмiщуються

2z/

elzaz-l a4/L.aEzJ
(п к елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан ;килого булlrн ку та його прибудинковоi терито plI:Пiд час IIроведення огляду жилого булинку ,iФ по
комlсlя перевlрила cTall несучих та о джчв€шьн

конструкчiй., зовнi Hi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,
двер1, систеМи I_1O, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,спортивнi майданчики та прилеглу територi ю.
при цьому виявлено:
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исновок про технiчний стан
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Герметизованl стики
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Покрiвля6

J"-Уr.аr,,4ь r,цо,tЧ
Водостоки7

d ч"grО'"'*-^"/ 
gataztll-8 Сходовi клiтки, сходовi

маршi

lt2.1-!r,,zr,,4,
Ь*, а7уrЬ5arl

Ю.?tlЬо 14.Балкони, лодж11, ганки
(огородження бапконiв i лолжiй)

9

!&a-o-*'l *,11,,7уа бl"/аю -
6&,8;J r/ч** б яjиrСмiтгепроводи (клапани,

стовбури, шибери)
l0

"t"-Yr56o,"b r",-**vСмiтгезбiрнi камери
(волопровiл)
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Вхiднi групи14

Козирки вхiдних групl5

d 2.О7&','о/DЧ
а4аr14ЕлектрообладЕання (щитова,

мережi, будинкове освiглення)
16
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Лiфти (машиннi примtшtення,

дu.Ъi rчrlrrп"rх примiпtень)
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l8 Системи центрального
опzLпення lr^/rS:o* Рr-,,*/

19 Системи гарячого
водопостачання }о-7.Sу..,* /-'фl-*7

20 Системи холодного
водопостачання i канапiзацii

Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфмьтове
покриття)
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21

Ь а*рЬ**? 
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22 !итячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)
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Впсновки KoMicii: Эа?рёпrвпо , #о е2ZОе!./r4)2? За24zaЬаlа4)
2

(оцiнка технiчного c,I,aHy, висновок Ilpo го,говнiсть до експлуатацiТ жилого
бу,rинк1 l наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер Боролавко В.О.

Члени KoMicii: заступник нача,цьн Власенко Т.о.

lнженер -l категор1ll Гуменюк А.В.

,Щата огляду ,, Jf , /о 2022 р.
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