
Акт
загального ог

розташованого]а ilдресоlо:
JIядч жилоfо буди}l

D.
(П.I.П. }1айстра)

КП кКеруюча компанiя з обслуговування
житлового фонлу Оболонського раЙону м. Кисва>>,

од-504
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складl: головного 1нженера

Бородавко В.О., заступника начальника ОД-504 Власенко Т.О., iнженера l -i
категорii Гуменюк А.В.,
З Оý.О9_,эr,lll,ь,
1лаrч r,оrчr*у огiГялу)

провела огляд жилого булинку за адресою:

4

2

ановила так
. Житловий булинок, загальна площа якого становить 6/ /ё- кв. м,

кlлькlсть квартир - d, штчк.
На прибулинковiй териr,орii розмiпtуються

l
1

(пере.;liк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жиJtOt,о булинку та його прибу динковоl територll:
Пiд час проведення огляду жи.r-Iого булинку J\q J по B"l*rlzln

комlсlя перевlрила стан несучих та огфбйрйй,*
нструкuiй.' овнiшrri та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,

дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП., каналiзацii,, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та приJlеглу територiю.
При цьому виявлено:

Найменчвання елеN,tеl{та Гв".пБЬ* про технiчний стан
конс цll диtlк елемента (кон кцl1 t) динб

ПрлI lriTKaNs
зlп

l ё 5оую&,ь"о*?Фундаменти
e.2la-rL.

Фасади

ло о6.о9 tD,lLb.
(дата завершення оfляду)

,
64 ozz1-1xz!

Ьж***72



з

4 Герметизованi стики ,о 2r{6 фе уz-п<о

""r-""-*а
5 Пiдлога

6 Покрiвля Ь aaOd)"-t$"co"rrlS
";а2, rЁсr.-rr-, a.l,b-lzzzi
r?24/.а.Lй аЮ/gР

7 Водостоки oJr-,- юrтrlь ёае,77? Ео -

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

-L-\,/loTrl

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження ба",Iконiв i лоджiй )

Смiттепроволи ( к,]апан ll.
стовбури, шибери)

&' Eoll,zo,<zl
,rz>rr7Бу ю",zЬ

t/2bn
at,8

c|,.zr/ &zrJ">2? >r7 е /.kO -
rfu/@-,а 4 х,d.lэV

10

1l Смiттсзбiрнi камери
(водопровiл)

ё,о.l,а6** r"",*7
12 BiKHa *#ж""W
1з .Щверi

Вхiднi групи

Козирки вхiдних груll

*тОr"u(б on,

(о*

,/r*.Рч-,*u р*-*7

|4

l5

16 Електрообладнання (щитова.

мережi, будинкове освiт:rення)

Лiфти (машиннi приrtitцення,

дверi машинних примirчень)

ё
9"l

'оl4r2аzёztr

1,7

Стiни kff"**ry

"}*"Уау" r..rr*a

*--r

,с

r-^".t



18 Системи центрального
опа-Iення

Системи гарячого
водопостачання

L#РJжffi,
d,о 1/7/

d &'шЬ,rР фпа+L|
оо, аоц,6 ZZZГ

3 а.о /?А

l9

Системи холодЕого
водопостачання i каналiзацii

Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфаль,гове
покриття)

ё а-р ё uЬ rlЮ.о4 e,.4|a.4z,r'

o.оb.zrдj{ |<2!46|4,,'por/P
e-,p-zo.4-|

,Z ,nQ
21

22 .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

висновки колriсii:
ж

;' 4 Фс)

(l-

o4.1'rt "f

(оцiнка технiчного стаку, висновок про готовнiсть до експлуатацii >tмлого
булинку у насryпний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер О

tIлени KoMicii: засryпник начацьни

iнженер I-i категtlр

.Щата огляду << Об >> о,9 2022 р.

родавко В.О.

Власенко Т.о.

Гуменюк А.В.
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!

lоьспуrов,ю*о
oJt.501

i;;:}br-*':*
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