
Акт
заI,аJlьllого ()г

ро}ташованого ]а адресоtо:
Заь,'ека- vj, /.

.llялу;клl;rоr,о були н ку,

l (fПП майстрФ

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду ОболоIIського району м. Кисва>,

од-504
(назва виконавця послl,r,)

з 2B.Og ..lLb поJ ,о
1лчrо ,,очЙi$.-19 (лата завершенн огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: el-L|

l встановил таке:
l. Житловий будин
кiлькiсть квартир - r/Б
На прибулинковiй територii розмiщуються

М", що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Бородавко В.о., заступника нача,цьника Ofl-504 Власенко Т.о., iнженера 1-i
категорii Гуменюк А.В.,

ок, загаJIьна пJIоща якого становить бО9 ц4

( r lсре.пiк елементiв благоустрою)

2. ТехнiчниЙ стан жиJоl () бr,динкr,,га I-1oI.o прибулинков оi терпторii:
бц rrrlоь'Пiд час проведення оl,.Iя-]V )t\-tl.llоГо булинку ЛЪ /р по

комiсiя перевiрила стан несучих ,а о.офд*уu_альнr*
конструкцl , зовЕiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa,
дверl , системи цо, гвп, ХВП, каналiзацii, лiфти, елек,грообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та llрилеI.'llу r.ериторiю.
При цьому виявлено:

Найменування e_,lel\lcl I l J. Висновок про технiчний стан
конс кцl l б иtl елемента конс кцl1 б дин

Фундаменти Ь ryxo&ъlы'
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зlп

]
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Примiтка

Фасади
Ь б "6.&' "*"*rrv q.l а4?/

v

кв. м,
штук.



а а.р &' "zь,lю "zl7 е-е4)J Стiни

t,.-\ay-,"^ r***l4 Герметизованi стики

drfrЛv* t*-*t5

t,о*Vr-буе l."",-**tr
6

Пiдлога

Покрiвля

7 Водостоки

r**7,?7r48 сходовi клiтки, сходовi
маршi

/.Oz./"n баr.*+
l0

Ба",rкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i лоджiijt )

yl"-o,r, ч-./иh?еr
ааВаFz-х/' 4 а2ч
/,олVБу.",п r-,-"",11l

' е-с.о laoe.,lr|- @ilа.ц

&'*r* 6'яэПр
В iKHa

Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

d баgэа
)a.azll'la

12

oto Чо*
13 Щверi

|4
J о,У Ьх.,о,"ъ l",r- r..1

Вхiднi групи

,Сr>тЦ> P,"---,t
15

16 й trg**ft
В ,аеrrо7r"
а,ц,l

q+ta11/

dрац-rоо-ъЛiфти (машиннi при\titц\,ння,

дверi машияних примiruень)
17

dr-7,Ьуo,r* r-","7

9

Смiттепроводи (клатtаllи,

стовбури. шибери)

Козирки вхiдних груrr 
i

Електрообладнання (tчитова.

мережi. будинкове освiг;lення)

l

I



l8 Системи центрального
опалення #*rrr*r r-"-1

l9 Системи гарячого
водопостачання d","7*БУ--," F-",**tr

20 Системи холодного
водопостачання i каналiзацii &"Y,bv-."" F"п*ч

2l Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття) е

1) .Щитячi майданчики
(обладнання дитяtItlх
майданчикiв)

ь
о-&1

?Lрю&',р26ч-аa4z; 7/ *r*з*4с-аZ-,

BltcHoBKrr Kolricii: с/ h*nuo 9а oreoaz4r.rL>n
.ух- 1<-a .сr'/о

е24 ]2-)zz

(очiнка технiчного стан),- висновок про готовнiсть ло експлуатаuiТ жилого
булинку у наступний перiол)

голова koMicii: головний iнже ол--ý Бородавко В.О.

Члени KoMicii: заступник на каОЛ-504' Власенко Т.о.

iнженер I-i к егарii' о 504 Гуменюк А.В.л-

.Щата огляду << аб >> о9 2022 р.

дlпьн !


