
Акт
заг2tлыlого огляду жилого булинку,

зта шо ва н ого за :rд|) есою: 2{. ОБоuю*еьпzf 2/9
^РЯwа..ь .ф. Uа,-

I.П. майстра)

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

од-504
(нщва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Бородавко В.О., заступника нач€Lпьника о!-504 Власенко Т.о., iнженера 1-i
категорii Гуменюк А.В..
:з e(.og;"rb. по дf,oq,rLt
(даi;;Б;Ф 8глядy)

провела огляд жилого булинку за адресою:

(дчrijБфЙr""Г.""ду)

lLhф.fzr,rc-2.7
Цg

1 встановила таке:
1. Житловий будинок, загальна площа якого становить цб кв. м,+о
кiлькiсть квартир - /о9 ш,rчк
На прибулинковiй територiТ розмi щуrоться

(перелiк елементiв б"пагоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку ,tа I"lого прибудинковоi територii:
Пiд час проведення оI,Jlя.lt}, жи_lIого булинку Jф 49 по

оf,ац,о"е.ь<юец4 комlсlя перевlрила стан несучих та ого джувальн
коr.iруйа.Б"rЁп l ,I,a внчтрlшнl стlни, стики, покрlвлю, пlдлоry, BlKHa,
дверi, системи I_{O, ГВП, ХВП, каналiзачii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю,
При цьому виявлено:

Найменчвання елеN,rе}l,га

конс б дI{l l

Фундаменти

u

м
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Висновок про технiчний стан
елемента ( KoHcTpyKuii) будинку

Примiтка

l
e.tnalД

,)
Фасади



J Стiни

Герметизованi стltки

Пiдлога rpe"-*"'t @tпо"l<,l

+

5

Покрiвля J 
""*Уа,4е r{д//D1|'пц/

Водостоки & "*Р l lоT п,ь rrr",*Ч

6

1

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi #о*У\о*". l",.o,-*Ч

9 Бмкони, лоджii, ганки
(огородження ба.тконiв i лоджiй)

Ь ч"УUа,lЬr,9Ч
e/rL1,1/J

l0 Смiттепроводи (клапави.

стовбури, шибери)
Jёаьлал,rl еl-с.l"ул yTl еп4аlс

чЪ ь"ф+r^, б а,оМр

ll Смiттсзбiрнi камери
(водопровiл)

,tr*Уаg-* p**-t
12 BiKHa Ь zaPo€iolb N-?.uц ф|ал--0d (

lз ,.Ц,верi Jгоlапцю,"ь vaml:al
|4 Вхiднi групи Ь ,рр&'*ъ".ч chla,l)

15 Ь ьryh*-,ч апо-4)

16 Ь уgэь,^rьrрч

alьJ.O х9 ,yfLb 6|7 &р
r1-?/l,цL .alJ-|.

п

ойLо41,4

Козирки вхiдних груп

Електрообладнання (щитова.

мережi. булинкове освiтлення)

Лiфти (машиннi прилl iшсння.
дверi машинних примiщень)

ё а*Рё"rrr*Ч *ial.l

]I
a.-nar2i-xlo



l8

l9 Системи гарячого
водопостачання

опаJ ення оlо""1uБg* r*-",a

"}.-1rSу-"л F,,-*"1
20

21

системи холодного
водопостачаIlня i канапiзацii

Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфатьтове
покритгя)

.f,о,"уSу,о-rь r"'"."*1
/--1uлбуе r",,-*"fl
! nlolc7tcl ээ,t +","l ,

22 !итячi майданчики
(обладнання дитячих
МаЙдан,мкiв)

Висновкlr KolriciT: а.- e2ZGYr-L!.l?n

'z5

(ouiHKa технiчяого стаiгу-. висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiод)

голова koMicii: головний iнже Бородавко В,О.

Члени KoMicii: заступник на B,-raceHKo Т.О.

iнженер I-i ка,ге Гуменюк А.В,

,Щата огrrяду << S1 >, о9 2022 р.

од-504

ол-5ll

Системи центр.rльного

а;

o/l-s 04


