
Акт
загального оглялу жилого будинку,

розташованого за адресою:
ф4аьt- 9.й

С(ПJП. 
"аIlстрФ

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

од-504
(назва виконавця послуг)

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

з
(дата llоча,гкt, l.rя.11,) (дата завершення огJIяду )

провела огляд жилого булинку за адресою: .2l

l вст овила таке:
1. Житловий будинок, загаJьна п,цоца якого становить
кlлькlсть квартир - /я? штук
На прибулинковiй територii розмiщуються

кв. м,

(пере-,riк e.,relreHTiB б.пагоустрою)

2. Технiчний стан жItJоl,о бt,лrtlrкч -га r'iого прибулинковоi терит 9pll:
Пiд час проведення оl,JIяд}, жилого булинку Л! /Р по

олйrDi комlсlя IIеревlрила стан несучих та ого джувальних
коfсЬрушй ,, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,
дверi, системи I]O, ГВП, XB[I, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

Ns
з/п

Найменування елемента Висновок про технiчний стан Примiтка
Kot]c ll б динк е-rеп,tента (конс кцii б ди

Фундаменти Ьа",рФ*"-*ч еааrс/
l

2 Фасади |b*pn*ч eraa1.|J

по /5,oQ..?2J

9оq9 rt



з Стiни
фаРВ.},ь.а"f 4,?а44

4 Герметизованi стики d*7rГч-",* r,",""""-7

5 Пiдлога *а"r€бЬ'"rь.,оп ф-/z/

6 Покрiвля ё ааРоа"2А/Р""/ ф|а&l

Уе>. u/Ц22zlы"?1 ар/6У
,7

Водостоки

"f*r"БVr-,,* Р-.**,/
,/*,7"ач -""* r",.r"--a

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

9 Балкони, лодж,ii, ганки
(огородження балконiв i лолжiй)

Ь уР 4,,',lЪ*. ert е?,?а4,

10 Смiттепроволи (клапани.
стовбури, шибери)

11 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд) +фr**ff e-,,,alzJ'

BiKHa &"^Fйt* аа/22!'х412

13 .Щверi #r"7rЦ,о.,ь а4lrr/ка/
Вхiднi групи Ь a!ztj;"/b*-a27 е,lа4//

Козирки вхiдних груп ё а*fю&zrь"",?ф_r,l,

Електрообладнання ( пlи-t ова
мережi, будинкове освi,глсн ttя )

Ь баХЭ 
B)1b<Oa24 | еёtQ!аl

|4

15

lб

17 Лiфти (машиннi примiшення.
дверi машинних примiщень)

ЫFаr+rрrо"t,,л в наzzа-у
eez/



l8

"r*УГУ,-"zА Fzrr,ёz4iy
19

Системи центрального

Системи гарячого
водопостачання &уr** l*_:u*7

20

d",Y.Bx..",* Р-**-/
21

Системи холодного
водопостачання i каналiзацii

Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфа-гlьтове
покриття)

&о".r7,лГ,tr е r"*"-*7
Ч ыrух_72а{а

22 [итячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

Висновки KoMicii:
77L

(оцiнка технiчного cTi

о-

H},J висновок про готовнiсть
булинку у наступний перiод

до експлуатацii жилого
)

голова koMicii: головний iнже

Члени KoMicii: заступник нач

iнженер I-l кате

!ата огляду ,, /3 ,, о9 2022 р.

Бородавко В.О.

Власенко Т.о.

Гуменюк А.В.

\2r<)d

оп:uIення
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