
Акт
загального

розташованого за адресо
огляду жилого булинку,
ю: &л о-,оИоzсо а/

о -/еа/"r. / d
КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Кисва>>,

QД=50{
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: I,оловного iнженера
Шепельського С.М., заступника нач€LгIьника ОД-504 Власенко Т.О., iнженера
l -i категорiТ Гуменюк А.В.,
з /€, оЕ. ý/}" по /С. о9 .2 /п
(дата початку огляду) (дата завершення огляду )

провела огляд жилого булинку за адресою:

l вс,га}Iови.I1а таке:

1. Житловий булинок, загальна площа якого становить 1О кв. м,
кiлькiсть квартир - /я8 штук.

4 Offi ,Я(

0 tn

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибулинковоiте
Пiд час проведення огляду жилого булинку nn ;Lcf по

рирорii:
бц,l

о:е /lao) й ком
a7

iсiя перевiрила стан несучих та огороджfв€шьних
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa,поr6lру*цiЙ, зовнiшнi та

дверi, системи ЦО, ГВГI, ХВП, каналiзацiТ, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При шьому виявлено:

Np

з/п
Найменування елемента
(конструкчii) булинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцiТ) будинку

Примiтка

l Фундаменти
еZёz/-О-?

2 d аr{^";-ьuо*"
С-опс2-аzl

з

Фасади

Стiни ф 4 Сrф6,'"ЦrzОе2zz/



еm Q-ztt
4 Герметизованi стики

а.5ь4'цъ*-?ё
е.44 a4zJ

5 Пiдлога

6 Покрiвля

7 Водостоки
fft o"*Pxt rorob 

/z,rzzalz 
>-

7
8 Сходовi клiтки, сходовi

маршi /

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджiй

е)
/

10 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери) ?*Вт-Z 2оzоР

C2-./Z21

11 Смiттезбiрнi камери
во фо 7ll BiKHa

о/,О.7-аГvп-**л r*
12 Щверi /

Фе"7Лую у/А 
vaДL)L

1

lз Вхiднi групи
й"о, "Lб

)
/

14 Козирки вхiдних груп

'э4|
17-Lb

/

l5 Електрообладнання
(цитова, мережi, булинкове
освiтлення)

16 Лiфти (машиннi примiщення,
лверi машинних примiщень) #7а/4.Ю 19r?1-6 -6

цLо/167g-y-|-o ,./

17 Системи аJIьного 6 ,в) a-?-b4.4L>a-LZL,./

-,*Иrwъ 
/lzzo-xzн

J*"7ay



опалення €-пи аzu

18 Системи гарячого
водопостачання сfrфИlU|-t

l9 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

d аТОе/-ь/ю2z1
€.оr.tс2ru

20 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

d 2"Р
€,rtl a-/-1-4

1,

2| Щитячi майданчики
(облалнання дитячих
майланчикiв)

С/ *'

7/,лt

п*"Р{. r**:
7Юl7 

с.О ece rLLlful{-и4 а4 ;

"пl/
аI,qф;€

Висновки KoMicii: а cz- ?-у1

(ouiHKa технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД- Бородавко В.О

Члени KoMiciT: заступник начаJIьFIика О власенко Т.ослу
Дlriьниц'я

504 Гуменюк А.

чА

iнженер I-i категорii О

Щата огляду ,, /5- r, о9 202l р.

ti


