
Акт
загального огляду жилого будинку,

розта
nX/arJrlo

(П.I.П. майстра)

КП кКеруюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського раЙону м. Кисва>,

од-504
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписмися, комiсiя у складi:
Бородавко В.О,, заступника начальника О.Щ-5

категорii Гуменюк А.В.,

ШОВаНОГО За аДРеСОЮ: пrl _ OF- ои- , ,czzD d /
.9/а ! ,

(лата початку l .Iя. t\ )

провела огляд жилого булинку за адресою:

головного lнжеЕера
04 Власенко Т.О., iнженера l -i

по J/ /0. 3&,
Gат.о за"тЙЙЙ о-"дуl

rzzrL?r./

]

1 встановила таке:
1 . Житловий будинок, загЕLпьна площа якого становить

/цкlлькlсть квартир - IlITvK

На прибулинковiй териr,орii розмiщчю,гься

( перелiк e;eMeHTiB благоустрою)

2. Технiчний стан 2.(илого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Nl ý/ по ilkоепr4r.йц

коi\41сlя перевlрила стан несучих та о.фол*уu*r"{{
конструкцlи, зовн II] та BHyTplml{l стlни, стики, покрlвлю, пlдлоry, BlKHa'

дверi, системи ЩО , ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територlю.
При чьому виявлено:

Найменування елемента Висновок про технiчний стан
кцl l о .]rl нконс кцii динк елемента (консо

ПримiткаJ\ъ

зlл

Фундаменти

аЧ'ё*"**,t е,ё{аrЦ
1 Фасади

//2{аоо rв,M,

d 6"-рrа'rъ,-.7 фла,i
l



J Стiни
& а"рЬ -*а

4 Герметизованi стики
J.уах,r*л r"rr-r.-/

5 Пiдлога b-Pt
6 Покрiвля b/^t"
7 Водостоки

J"-7ax*r,* /c,u*ч
8 Сходовi клiтки, сходовi

маршi J,"-уЛ,tё* r*ч
Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i лолжiй) d з"rх.а'"rь.-*ч eMeul,r

l0 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

9lца^о"lц еLц,l' ?4 l'lc=

аq,^В vala-/lH; 6 ,lю
п/,l,о

ц
l1 Смiттсзбiрнi камери

(водопровiд) J*Pl )отпь

12 BiKHa ?че оLацr,1.1а/

&'no*| в /vf
е-44а,41,

4рцa,,l22) а-2
d

lз [Bepi d ачоЬ**а^n e,.HCt ,U

14 Вхiднi групи

l5 Козирки вхiдних груп I
vl a'T'r/n 

{,о"пь flrael--1
Iб ектрообладнання (ци.гова,

мережi, будинкове освiтлення)
Ел

do-V.,av" r-*"ч
|7 фти (машиянi примiщення,

дверl машиннlтх примiшень)
лi фrarplor.lb а пi

"*ft rэr4,цz
еI7Юrп

e44a.tl|

l"-"r.*-r./

9



l8 Системи центрального
опа.rlеIIня b-.P,tr*
Системи гарячого
водопостачання -,1аd7е

l9

20 Системи холодного
водопостачання i каналiзацii t,e-УЦ* rцLol,*f
Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфа,rьтове
покриття)

"tь.Vz,буе r-ч"rt
а/п il7zt,,t-,"л, п/ 7о7'таlсu t z ;х.

21

11 Дитячi майданчики
(облаlнання дитячих
rlайjtан чикiв)

Висновки KoMicii: .] &'"rл 3t
ъс х-

tdO

(оцiнка техt{lчного стану. висновок t.lpo готовнiсть ло експлуатацiТ жилого
булинку у настчпний перiол)

Голова KoMicii: голов д-504

Члени KoMicii: зас д-504

lI{жe д-504

Щата огляду << J/ >> /о 2022 р

Бородавко В.О.

Власенко Т.о.

Гуменюк А.В.

к llaLI
г

a.rI],IlI1 ка
я

\?,:
iH;Ke н с р

горiiка,rеI-i


