
Акт
загального огляду жилого будинку,

розташо_ваного за адресою:
?<zпнц d н

(П.I.П. майстра)

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

од-504
(назва виконавця послуг)

Ми, шо нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Бородавко В.О., заступника начмьника Оff-504 Власенко Т.О., iнженера l -i
категорii Грленюк А.В.,
з //. /о. fla)
(лата початкry Ьг,rя,ц)

Ito /o.J
дата завершення огляду( )

провела огляд жилого буд } lltKу за адресою: йф4z/z- rlr
l встановила таке:
1. Житловий будинок, заг€шьна площа якого становить //32\ во кв. м,

штук.кiлькiсть квартир _ /vP
На прибулинковiй терит,орii розмiпlуються

aЁZza-
(перелiк eMeHTiB благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинкч та його п ol TepI|Topll:
Пiд час проведе}Iня огляду жилого булинку

рибудинков
Ng2Yб по

комlсlя перевlрила стан несучих та о оджувальн х
i та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa,

О, ГВП, ХВП,, кана.,тiзачii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майдаЕчики та прилеглу територiю
При цьому виявлено:

l
конструкцiй, зов
дверi, системи Ц

JФ
зlп

Найменуванrrя елемента
(конструкцi i) будинку

Висновок
елемента

про технiчниЙ стан
конс uii) будинку

Примiтка
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Ь а*€rВ, СtпаtЦ
СтiниJ

Герметизованl стики
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Водостоки,7

ёrr-7.>g rоr,,* у-,*'""fСходовi клiтки, сходовi
маршi
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d ач"&**1 е*lа4,Бапкони, лоджl1, ганки
(огородження ба,rконiв i лоджiй)

9

.Ioan* *u;-е*/ю-
64?,В 0"4ч,"* 4 ý-Ь2ю/

Смiттспроводи (клапани,

стовбури, шибери)
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"f<бgю,,"ь Р-r*Чо>
Смiттсзбiрнi камери
(водопровiд)
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ЕлектрообладItання (щитова,

мережi, булинкове освiтлення)

|Z,mtalll
"р,м В rаЛiфти (машивнi примiщення,

дверi машинних приlt irчень)
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18 Системи цент€rльЕого
e44.ra.4,L1

ao/dv_
Системи гарячого
водопостачання &,d"

20 Системи холодного
водопостачання i кана,,riзацii

21 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфапьтове
покриття)

& e4r4a."r"
а }24| в

22 .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

Висновки KoMiciT:

(оцiнка технiчного

м

стан\,. висноt]ок ttpo го.говнiсть
б1:llнк1 r насгr пниil перiо_]

до експлуатацii жилого
)

Голова KoMicii: головний iнженер

Члени KoMicii: заступник начал

iнженер I-i катег

!ата огляду << /а >> r'o 2022 р.

Бородавко В.О.

Власенко Т.о.

Гуменюк А.В.
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