
Акт
загального огляду жилого булинку,

розташованого за адресою:. й. О *c>z-z,, ч е-ь шzi з9
ъ п nz/ dу/

(П.I.П. майстра)

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

од-504
(назва виконавця пос-tr,г)

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

по /о.?

0

з
(лата початкry rляд!,) (лата заверше огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: c}zz-z 
"?,/фоеею с6rц/л З

l встановила таке:
1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 1,3 85 rp кв. м,
кiлькiсть квартир - э5 штук.
На прибулинковiй територii розмi щуються

(перелiк елементi в благоус,грою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Nч _ по

комlсlя перевlрила стан несучих та огороджув€цьних
конструкцiй, зовнiшнi та BHyTpimнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,
дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

Jф

зlп
Найменування елемента
(конструкцii) булинку

Висновок про технiчний стан
елемента конс кцl1 б динк

Примiтка

1 Фундаменти УбЭ&'аuхое7
2 Фасади

d бау&.ь"*"{ е2/а4/

сlrа.ц



СтiниJ
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,О'rrtЬГерметизованl стики4

Пiдлога5

dа"РЩ e-2nce,rzlПокрiвля6
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d
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Сходовi клiтки, сходов1

маршi
8

Ь УХЫ)'"""-7 
е,?аQ,!цБа,rкони, лоджii, ганки

(огородження ба:rконiв i лолжiй)
9

.trlaпa,xll *'-.т':Но;
ЧВ rer|a ё dСмiттепроводи (клапани,

стовбури, шибери)
10

оL"-"7,Б7+ /ш",*{Смiттезбiрнi камери
(волопровiл)
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d ач"Ь*"t еsпо,|zJВхiднi групиl4

d з"уМ,-ь"а cr2l а41Козирки вхiдних груп15

ё ач"а,*а
e/?l а4aЕлектрообладнання (ulитова,

мережi, будинкове освiттtсння)
16

Uепоtлл
Лiфти (машиннi припriщс,пня,

дверi машинних примirчень)
1,7
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18 Системи центрального
опалення

19 Системи гарячого
водопостачання d 

6*9э 
& *""-,2^t е",* cl2.1

20 Системи холодного
водопостачання i каналiзацii d Х"У&-*Ёю'? a?2a4t

21 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

e,..71cl4,/

22 .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
Майлан,мкiв)

Висновки KoMicii: Доrооs 5/о- ezzaz z оаZIа-Z-ьхдад

(оцiнка технiчного стаЕу, висновок про готовнiсть до експлуатацiТ жилого
булинку у насryпний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер Боролавко В.О.

Члени KoMicii: засryпник нача-пь Власенко Т.о.

iнженер I-i кате Гчменюк А.В

.Щата огляду << iб >> /о 2022 р.
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