
Акт
загального огляду жилого булинку,

розташованого за адресою: MaKiibcbKa, 2

Irrларiонова А.О.

КП <Керуюча компанiя з обсrryговуваЕЕrl житлового
фонду Обол
од-50б

онського райоrry м. Киева>,

Еазва виконrвця послуг)(

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.М,
iнженера 1-i категорii Соловян В:ПL, майстра техдiльницi Iлларiоновоi А.О.

кв. м,1. Житловий будинок, заг€rльна площа якого становить 1948,4
кiлькiсть квартир - 38 штук.,
На прибулинковiй територii розмiпцrються 1 дитiчtй майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жплого булипку та його прибуДинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жиJIого будинку Л! 2 на вул. Макiiвськiй,

комiсiя перевiрила стан нес)лих та огороджувчrльних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи цо, гвп,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнаI {я, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
При цьому виявJIено:
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п
eHyBaHHrI елемента

кон ди11 б
исновок про технiчний стан

бемеЕта конс
имl

1 енти
задовlльн cTaHl

задовlльно стан1
тlни

задовlльно стаЕ1
ерметизоваЕ1 стики

5 ога

задовlльно стан1
окрlвля

задовlльно стан1

з27.09.2022р. по Z7 .09.2022 е.

(дата почап<у огrrяду) (дата завершення оглядl)

провела огляд жилого будинку за адресою: вул. Макiiъська.2 i встановила
таке:

1п2



одостоки
В задовiльно cTaHl

ходовl кJIlтки, сходов1
аршi

l

задовlльно cTaHl
мкони, лодж11, ганки
огородження бшrконiв i задовlльно стан1

l0 мiтгепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

ll мiттсзбiрнi камери
водопровiд)

|2
l"

lKHa
замlни

lз l
задовlльно cTaHl

14 хlдн1 групи

15 озирки вхlдних груп

lб ектрообладнання (щитова,
мережi, будинкове

,l7 iфти (машиннi
имlщеЕнJI, двер1

l8 истеми центрального
оп€UIення

l9 lСистеми гарячого

|во,чопостачанrrя
20

Потреб}тоть поточного ремонту
1 рибудинкова територiя

благоустрiй, асфальтове В задовiльному cTaHi
задовiльному cTaHi (встановленi2 ячl маиданчики

(обладнання дитяЕIIФ(

BrrcHoBKп KoMicii: технiчний стаЕ житлового будинку IIа вул. Макiiвськiй ,2,

дитячого майданчика -

експлуатацii в ociHHbo-
(оцiнка техяi,пrого

задовiльний. Житло нок придатний до
зiмовий перiод 20

aTаIlrr жилого
будинку у насту нии перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер О.Щ-5 Сахно С.М.

Члени KoMicii: iнженер l-i категорii СоловянВ.М.

Майстер техдiльницi

.Щ,ата огляду ((_ ))

cTzlJ{v . висновок про

2О22р,

Iлларiонова А.О.
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Потреб}тоть поточного ремонту

Поmебlють поточного ремонту

Потребують поточного ремонту

Поmебують поточного ремонту

HoBi елементи в 2021 р)

дл


