
Акт
загального огляду жилого будинку,

е 2::- Uа)о 
r о \а ад ре с о ю :

(tI.I.П. MarcTpa)

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 ОЩ-504 Власенко Т.О., iнженера 1-i
категорii Гуменюк А.В.,
з яр.оq.яLh. по Xl.eZl"U,
1лаrч .rо"аrку бг"полу,1 иайй;бйй;Гоглядуl

/о-rrrrrrl
а

провела огляд жилого булиlrку за адресою:

lBc овLlл таке:
1. Житловий булинок, загальна IIJIоща якого становить
кlлькlсть квартир - /х,р
На прибулинковiй територii розмiщуються

кв. м,

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жи.пого бчдиItкч та йоrо прибулинковоi територii:
ду 7Itилого булинку Nр 26 по
lя перевlрила стан несr{их та о джувчl"IьнихoIконЕфукчiй, зовнiшнi та впутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa,

дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзачii. лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики l,a прилеI]Iу територiю.
При цьому виявлено:

Най менування елемеFlта про технlчнии стан
(кон кцll ,Illl (конс кцii) б динб

Пiд час проведення огля
Оцlrа'.2 KoMic
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Примiтка

Фасади
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СтiниJ

"6аэ"tъ F""-"aГерметизованl стики4

d а"Vrаrл",-,а &4za4z,/Пiдлога5

^fi",yrф. р",*,*1Покрiвля6

1 J,r*7rБg,** F,u*л/

,(2rl,(2Сходовi клiтки, сходовl
маршi

Водостоки

8
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аl/t-Ф"а2,'а2О2{а9

ф+."
?тlсиrло

"ofo/

ь-

v'8
,а€2zr/
g

(огоролження бапконiв i лоджiй)

Смiттепроводи (клапани,

стовбури, шибери)

Балкони, лоджii, ганки

10

11

ь12

2?Ц,J, аа*
,la/

Смiттезбiрнi камери
(волопровi.п)

BiKHa

,Щверi13

Ь аф*""",/ 
с},1а2а14

Ь а*ф'-"-,"? ёrаОa/zlКозирки вхiдних груп

Вхiднi групи

15

16

Лiфти (машиннi приl-tiшення,

д""рi rurпrпп"х примiшень)
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zв аеzфr,z
a/,tl
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Електрообладнання.
мережi, будинкове ocBt

(шитова.
тлення )
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l8 Системи центршIьного
оп€Lпення

l9 Системи гарячого
водопостачання

20 Системи холодного
водопостачання i кана.гliзацii JT","/"*p-b Р,,**r

21 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфалы,ове
покритгя)

J,"-,УЦ,
ч "ooro

22 .Щитячi майданчики
(облалнання дитячих
майданчикiв)

висновки koпricii: 4"rьrа. t/o- .]Z?-P2,Zan

(ouiнка технlчного стану. висновок про готовнiсть до експлуатацiТ жилого
булинку v наступний перiол)

голова koMicii: головний iнжене

Члени KoMicii: заступник началь

iнженер I-i категорl

Бородавко В.О.

В.пасенко Т.о.

Гуменюк А.В.

.Щата огляду << Sa >> оэ 2022 р.
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