
Акт
загiI,lIьного оl,.ltялу жилого булинку,

роз-l,ашованого за ад ресою:

(П,I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обс,,t\,го вуван rrя

житлового фонду Оболоllського району п,r. 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.,

пз
(дата початкry о яду)

провела огляд жилого булиlrку за адресою:

lBc овила таке:
l. Житловий будинок, загальна площа якого становить Pgt4 цз кв.м
кlлькlсть квартир lrlTyK
На прибулинковiй териr,орit розп.titttчtоться

аzzz|-Ё-
(пере.пiк er eH,r iB благоус,грою)

2. Технiчний стан жиJIоt,о булинку та iiого прибудинковоi територii:

- 72р

оч джуваJIьних
пlдлоry, BlKHa,

дверi, системи IfO, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi.
спортивнi майданчики та rrрилеглу територiю.
При цьому виrIвлено:

Найменування елемента Висновок про технiчний стан
конс Kll1l t) ди}l l( елементt-- Il K()llC кцii) б динк

Пiд час лроведеннlI ог.lяду жилого булинку J\Ъ б по
О л/"U,&. п комiсiя пеоевiоила стан несччих та ог

-"r 

- 
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конструкцlи, зовнlшнl та внутрlшнl стlни, стики, покрiвлю,

d 2zу&'uь.lвrrуФундаменти @.|1la4)
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Примiтка
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1 Фасади
6 ffiae"b"*" o.Jrz a.z,.

.l оз,о,ь.-,m R
о о/ /

по о8 оа22}
(дата завершенняИогляду)
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з Стiни Ь a-8"&'*+,.*.rrV ф.4l
4 Герметизованi стики

Пiдлога5

},--7*Sv*

6 Покрiвля
J,"*1,;x" r*rч

7 Водостоки
,n"-rL61,a",* r**?

8 сходовi клiтки, сходовi
маршi

Бапкони, лоджii, ганки
(огородження ба-пконiв i ;lо;_ркiй)

J","Уабо"". r**7
9

10 Смiттепроводи (клапани.
стовбури, шибери)

tLr--?rrra e2z2.J'7n 
'т?е 

4У.о -аез'4 tаAаr-"а' В illэv
Смiттезбiрнi KaMeprl
(водопровiд) ёr.7d1** r--*,1
BiKHa

"t"Py юrчпЬ 9Х..цц))к,ч
U

!Bepi еrаа4/
Rо /90ьа

Вхiднi групи ё rоахэ &'uь"пr1 e?2La4,

Козирки вхiлних грl,п d урФч+юч иаJ'
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15

16 Й фu*"r*/ 
e.rta1.ll

17

Електрообладнання (щитова.
мережi, будинкове освiтлення)

Лiфти (машиннi приir.тi tшення,

дверr \{ашинних llpll \l IIllcн ь ) :,r,y-
1



Системи чеrтрчл о"оБ
опалення

Висновки KoMicii: 3 ь
7n

(оцiнка ,гехнiчного 
с

el2?qlz
/Ф,

ь"
е)

тану, висновок про готовнiсть
булинку у насryпний перiол

до експлуатачiТ жилого
)

Голова KoMicii: головний iH-,KeHep

Члени KoMicii: заступник начал

iнженер I-i катего

,Щата огляду << О3 >> о9 2022 р

ородавко В,о.

Власенко Т.о.

Гуменюк А.В.

l8

l9 Системи гарячого
водопостачання &"lьrrЭrrrхt- e+4alzfё

€ ар/7р
20 Системи холодного

водопостачання i каналiзацii
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В ho rr7
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21 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

22 Дитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)
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