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

оД-50,1
(назва виконавця послуг)

М", що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Бородавко В.О., заступника начальника ОЩ-504 Власенко Т.О., iнженера l -i
категорii Гуменюк А.В.,

Акт
Jяд}, ,ки ;rого б_уд ll1I к}',

з о
(дата початку огля,lIу (дата завершення

8z.rrloaaпровела огляд жилого б .удин куа адресою:
с

овила таке:
. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 31,t3 оо кв. мl,

кiлькiсть квартир - 5з штук.
На прибулинковiй територii розмiщуються

гляду)
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( перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жиJlого булинку- та його при
Пiд час ведення огляду жилого булинку JФ

а.- комlсlя перевlрила стан несr{их та огороджув€чIьних
ко струкчiй, зо нtшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiллоry, BiKHa,
дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзаuii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:
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Найменування елемента Висновок про технiчний стан
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з Стiни ё 2aP&'"zb с.пd,12l

4 Герметизованi стики

5 Пiдлога ,tо,"улSуе /r",-*-7

6 Покрiвля Ь >cz4p В-'еl,ь"lёе2zц фzаоu

lЁ Pzrr,-*n б 0Zоrаrь

Водостоки

Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Бапкони, лоджii, ганки
(огород;кення ба,rконiв i,rrолжiй)
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l0 Смiттепроводи (клапани.
стовбури, шибери)

Смiтгезбiрнi камери
(водопровiд)
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lBepi

Вхiднi групи

Козирки вхiдних груп
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ЕлектрооблалЕання (uttt,1,oBa,

мережi, булинкове освiтлення)

Лi фти (машиннi приrtiщсння.
дверi машинних приrtiщсн ь )
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18 Системи центрального
опЕLпення

Системи гарячого
водопостачання
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20 Системи холодного
водопостачання i каналiзацii $*fuЬу,о..ъ х-ап, /цJ2юц_|, ?

21 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

Ь ааРе ",r^,zо-zэ7 
qаа,оl

22 .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

Висвовки KoMiciT: €,'"rо
?n

а

я

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

Голова KoMicii: головний iH;KeHe ородавко В,О

Члени KoMicii: заступник начм Власенко Т.о.

iнженер I-T катего Гуменюк А.В

.Щата оглялу << О( >> о9 2022 р.
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