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Акт
загального огляду жилого булинку,

аного за ajll)ccolo: 8rч. C7elr-;6 *,o,ka аБ
оD €оrrо у о

(П.I.П. майстра)

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

од-504

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

з 9-е l, по og,oQ
(.rата поllатку oгjIr1_Iv (дата завершенн огляду)

a;ь;;;;;;;{;a-
1. Житловий будинок, загаJIьна плош{а якого
кiлькiсть квартир - 96 _ штук.
На прибулинковiй територii розмiцуються

становить +OS.3 о кв. м,

( l lepe.riK e,,reMcHTiB благоустрою)

2. Технiчний стан жилоI,о булинку та його прибулипковоТ територii:
Пiд час проведення оглялу жилого булинку Ns S,B ло

ь CJ- к
к нструкrliй, з внlш}I]

омlсlя перевlрила стан несучих та огороджуваJIьних
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,

дверi, системи I-{O, ГВП, ХВП, каналiзачii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

Найменування елеN,Iеtl,га l] trcHtlBoK про технiчний стан
KoIlC кцii) б диIIli сJIемен,га конс ц1l б ди

Ь6-gr&'"rr*о"17

J\'9

з/п

1

2

)

Примiтка

Ьаrф,ь,"*/ с"flа/Z1
Фасади

ф.//,

(назва виконавця послl,г)

Фундаменти



з Стiни

4 Герметизованi стики frо*УЛ4-,о,,ъ P,""**t
5 Пiдлога а 6-7z{'**,1е44а44

6 Покрiвля о1-7.,Оv* r"'","-ч
7 Водостоки *,"лlrt* F,2/lю/4,ё/

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

фо-,7.аха,"z,ъ r":а*a
"*{Й"r,.zaF."*zz

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i лолжiй)

&о-kфtф r""**7
бa,!-,t"Z"zlt,

10 Смiттепроводи (клапани.
стовбури, шибери)

ll Смiттсзбiрнi каN{ери

(водопровiл)
,*r-7.Sу* r"","",,a

12 BiKHa

13 .Щверi {жz;;r",ТWr4
14 Вхiднi групи Bfo-.YSY,.o-,,lb r",z*a
l5 Козирки вхiдних груп to-rbu *r4A r,/црл-?,<,,l

lб Електрооблалнання (IItli I oBil.

мережi, будинкове освir,лен ня)
JrД,r-рrаg,>"lю б пое,

ц r",,/,ll@zl/

noFn,

11 Лiфти (машиннi прtлплitltення,

дверi машинних припtilltснь)
6 xae-x^of tt -

@l2-.l

Ь 5*1р &'аь t/9 </2/- e*ta<lt



l8 Системи центрarльного
опЕlленнJI

Ь 2аф'.zьсё€э/
JЬ'/-r"rрьо- В !э

eln al.,!

/Pl

l9 Системи гарячого
водопостачання

Системи холодного
водопостачання i каналiзацii

ё ДС"gо&'"rь"",4 cйol,а.'

УЬ 'r,rrа** б Vlэ/f,/

20 ОЪ уa?oe""zlroq ф,аа2с/

bir,r,a"- "В a-la7

z1 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфа.тьтове
покриття) TirаaJ

22 Дитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

Висновки KoMicii:
?1L

е ( ёл(?с

.1 ф'lц1.1'

6
4,r1

(ouiHKa технiчного стану. висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
бу.чинку v насryпний перiол)

голова koMicii: головний iнжене Бородавко В.О.

Члени KoMicii: заступник нача"r Власенко Т.о.

iнженер I-i катего Гуменюк А.В

.Щата огляду << О9 >> о9 2022 р.
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