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Акт
загального огляду жилого будинку,

озташованого ]а адресою:
х.11 d,Ч

а4о)с
Z

(П.I.П. майстра)

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

од-504
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Бородавко В.О., заступника начаJIьника О!-504 Власенко Т.О., iнженера 1-i
категорii Гуменюк А.В,,

з ý.f о.2 по о5. /Q2
(дата початку глял1')

а.4

(лата завершення

пL.осrzохz

глялу)

провела огляд жилого булинку за адресою:
l

l встановила таке:
1. Житловий булинок, загацьна площа якого становить 23 /З 1-о кв. \l
кiлькiсть квартир - .з г штук.
На прибулинковiй територii розмiщуються

(перелiк e.,IeMeHTiB благоустрою)

2. Технiчний стан
Пiд час проведе

оtооr.оtеъrю
конструкцiй, зовнi
дверi, системи I|O
спортивнi майданчики та прилеглу територitо.
При цьому виявлено:

жилого булинку та Його прибулинковоi територii:
ння огляду жилого булинку N9 

' 
l по пh,ое?zц. ?114

комiсiя перевiрила стан несучих,u о.оfо!жрЙнЙ
i та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,

, гвп, хвп, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,

лъ
з/п

Найменування елемента
(конструкчi i) булинку

Висновок про технiчний стан
елемента конс кцi l б дин

Прим iTKa
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Стiни3

J--/uЛ,4.,-* t ,ф14 Герметизованi стики

ф
а,паrа|!14lod а ч

Пiдлога5

.L,".,VЦ" /*"-,-,"t
Покрiвля6

{,о-7,Бу'о.,* l***fl
Водостоки7

ач"d8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

6 2О7r&' 
u"-"-Ч c,,la*/

Балкони, лоджii, ганки
(огородження бапконiв i лоджiй)

9

c..пarz.e/ Сltдw?lе ц-,
,.оF

у*
в '4 вэ

Смiттспроводи (кпапани,
стовбури, шибери)

10

J"-rau-",,/, r",,,LчСмiттезбiрнi камери
(водопровiд)

11

12 Ь 7а4о Ф"zbu"e,el/ спа,ч

dоi.;)о &'"о"< 6"яottp
вr".r,raацu() r х-,yl е

13

BiKHa

Щверi

|4
&о""УПуе Fr,r-n,"t

b""yrl |.rrr."Чt*
Козирки вхiдних груп

Вхiднi групи

15
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Ь аЧr&'"ь,rю"-v eаа/u

6 пас-z,оРп,zоullf
e!l-)l'1lrr,rlц

Електрообладнання (щитова.

мережi. бу,пинкове освiглентtя)

Лiфти (машиннi примiluення,
лверi машинних прилtiщень)
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d trryo€, е,па4)

errA"*.il Orrarl,



18 Системи центрального
опалення -/- - 1rЛч р *,<ь 

/tzla:э хэ,-l

19 Системи гарячого
водопостачання J

vtо,d/hlDU|ю|44

20 Системи холодного
водопостачання i каналiзацii

Прибудинкова територiя
(6лагоустрiй, асфатьтове
покриття)

t -Yay*,,* h".r-.,*y
2\

ь аT &'"rЪ*-*7 ezet4.

22 Дитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

вrлсновки копriсii:

(ouiHKa TexHi чного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер од-504

Члени KoMicii: засryпник начал ол_50.1

Боролавко В.О.

Власенко Т.о.

Гуменюк А.В.iнженер I-i катего од-501

,Щата огляду << О5 >> /о 2022 р.
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