
Акт
ляду жилого бу и нку'загального ог

розташованого ]а адресою:
dаПхю el,G Эа/ ./о

(П.I.П. майстра)

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

од-504
(назва виконавця послуг)

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.,

./о. а по /4./D
(,Iата початку огляд}, ) дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою:
а/5 /оа.-

1 встанови.ца li е:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить /2 оо
кlлькlсть квартир - J/6 штук.
На прибулинковiй територii розмiщуються

кв. м,

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жлlJrого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Nр /Pq по

комlсlя перевlрила стан несучих та огор ДЖУВZUIЬНИХ
конструкцi зовнiшнi та внчтрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa,
дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майдаЕчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

.,\lb
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Найменування еле]\{ента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента ( конструкuii) булинку

Примiтка
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3 Стiни 6 2авоё"rь"о-t *
4 Герметизованi стики J*"7ау--,- r""**/
5 Пiдлога &a.fo&*,t elala
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7 Водостоки
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8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

ё ууэ&.z*,э-? *,-
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Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i лоджiй)

Смiтгепроводи (клапани,
с,говбури, шибери)
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Смiттсзбiрнi камери
(водопровiд)

BiKHa е.еaa' е2| a,|,(,l
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14 Вхiднi групи

l5
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Козирки вхiдних груп

Електрообладнання (щитова.
мережi, булинкове освiтлення) о4-iп-

€*о
е

е t4lJ
|7 Лiфти (машиннi примiщення,

дверi мапrинних примiщень)
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18 Системи центрaшьного
опмення tto!uБ1"o* f**а

l9 Системи гарячого
водопостачаннJl ё"-7r;у -,*, r*r'-"-,*7

20 Системи холодного
водопостачання i каналiзацii С"*fS6** Рф?

2l Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфмьтове
покриття)

22 .Щитячi майданчики
(обладнання дитячrх
майданчикiв)

Висновки KoMicii: 3 &аbua а- cz22oel,La4-*l a/z_aj/,c4 -
/оа-тх

(оцiнка TexHi чного cтalry, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер О

Члени KoMicii: заступник начшIьн

iнженер I-i катего

!ата огляду << -Ц >> /о 2022 р.

родавко В.о

Власенко Т.о.

Гуменюк А.В.

dо^l"rБq е z,ас,э,.,ьо бо с,о

"щ Ь 4&о )44,12/,ё ц- r4z/
а-/ ,r,erc/cztTri t-"l

ол-501

од- 504

ф;;fJ


