
Акт
загального огляду жилого булинку,

розташованого за адресою: Дгрегатна, 2

Родаченко Л.В.

кп <керуюча компанiя з обслуговування житлоtsого
фонду оболонського району м. Киева>,

од-506

з 0З.05,2022

(назва виконавця лослуг)
м", що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.м,iнженера l -i категорii Сопрунець в.м., маистра техдiльницi Родаченко Л,в.

ата початку огляду)
по 05.05.2 022р,

дата завершенЕя огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: вул. Дгрегатна. 2 i встановила
таке:

При цьому виявлено:

исновок про технiчний стан
елемента конс кцl t о динк

задовiльному cTaHi

Покрiв",rя
задовl.цьном с,Iанl

р
(д

l. Житловий будинок, загмьна площа якого становить 989l ,4 кв. м,кiлькiсть квартир - l4З штук.
На прибуаинковiй територii розмiшуються 2 дитячих майданчика

( пере.lIк елеvентi в б. lаго1 с грою.1

2. Технiчний стан }килого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду *rnoio булинку лъ Z'no 

"yn. 
a.p".urruJnori.i"

перевiрил.а стан несучих та огороджув.rльних конструкцiй, зовнiшнi тавнутрiшнi стiни. стики, покрiвлю, пiдлЬгу, BiKHa, л""рi,' .".r"rи IJO, ГВП,ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi 1u1uйдuп]rп" ,uприлеглу територiю.
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найменуваtl tlя елемента
конс цll дин кб ка

римi

Фундаменти

Фасади

тlни задовiльному cTaHi

то б с alк ll алт tIь гооре е о\,l ну р ту
"rб и ыIв ьцю н па л |1,г ак

ерметизованi стики

lдлога

Водостоки

емонеб с поточного

задовlльном стан I
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ють капlтапьного монб
ходовl клlтки, сходовr

N,liIршl

стан1задовlльном

алкони, лоджll, ганки
огородження балконiв i
оджiй)

cTaHlзадовlльно}1
мiттспроводи ( клапани,

стовбури, шибери)

cTaHlзадовlльно]\1
Йiттезбiрнi камери

( водопровiл)
l1

отребують замiниtKHa|2

задовlльном стан1!Bepilз

задовlльноN,l cTaHll4 хlднl групи

отребус поточного ремонтуозирки вхlдних груп

отребус поточного ремонту
лектрообладнання
ережi, булинкове

(щито ва,

свiтлення )

lб

рацюють в паспортному режимl
iфти (машиннi

евяlll\I е Il дtl ш рр
не ь\lI1llн пх ща\1 инш )р

17

Потребус поточного ремонтуl8 истеми lIентрального
оllаJlення

Потребус поточного ремонтуистеми гарячого
водопостачання

l9

отребус поточ ного ремонту20 С истеми холодного
водопостачання i каналiзацii

Потребуе поточного ремонту

оI, яав те tltlи окll ои д ррр у
еt]тоал ьi]сtlоI, сао jI (l,гр

покриття )

В задовiльному cTaHi ( 1-2пiд,)

Потребус замiни елементiв на
oirt.1

итячi майданчики
(обладнання дитячих

айданчикiв)
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Висновки KoMicii: технiчний стан житлового булинку по вул

дитячi майДанчикИ - задовiльнИй, Житловий будинок

експлуатацii в весняно-лiтнiй перiол 2022 року,
(оцiяка технiчного стану. висн_овок про готовнiсть_до ехспл

бу.rинку у наступний перiо:)

Голова KoMiciT: головний iнженер ОД-506

Члени KoMicii: iнженер 1-i категорii

майстер техдlльниц1

чатацll жилоI,о

. Агрегатна, 2 та
прилатний до

Сахно С.М.

Сопрунечь В.М.

flaTa сlI,ляду (( _ >) 2022 р

родаченко Л.в
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