
загального ог
розташованого за адресою:

Акт
л ого будинкуп

(l1.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Ки€ва>>,

од_504
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi:
Шепельського С.М., заступника начапьника

головного iнженера
ОД-504 Власенко Т.О., iнженера

по ,/л
(дата завершення огляду

1-i категорii
з /f,.о9 Я

Гуменюк А.В.,
/ь

(лата початку огляду ) )

провела огляд жилого булинку за адресою:

l встановила таке:

//

l . Житловий булинок, заг€uIьна площа якого становить lafl| ?g кв. м,
кiлькiсть квартир - n/6 штук.
На прибудинковiй територiТ розмiщуються

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибули HKoBoI територii:
Пiд час ння огт"aу жилого булинку Nч -1f по

комlсlя перевlрила стан несучих та
зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa,

ДВеРi, СИСТеМи ЦО, ГВIl, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

J\ъ

з/п
Найменування елемента
(конструкuii) булинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкчii) будинку

Примiтка

l Фундаменти
I l аrю2',z,ч-о lzY ёzа-z

2 Фасади

/ l rаО &izblr-o"z.l err'aJa'

(/(/l

аJ Стiни { а Ал.ь' /-ь t llЙ-u/ yza-l



4 Герметизованi стики

,
fulz aal

5 Пiдлога

6 Покрiвля

arLrj
7 Водостоки r z-ааоГ

9qU

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

/4еи ра;/2-zzэ9
/а

9 Балкони, лоджii, ганки
(огоролження балконiв i
-поджlи

/оаr-п /ulц,rtzл,rz
r,k-a{?r/r

fuос?r.t-аzщу 2

10 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

./о*Ьr-"r' 2,1./ / //ар/
а-па-z4

1l

11 BiKHa /Z?/,
/4!Zl4

аr йl 'tr,ЪФаul/
a,.zc-T/l*t

12 Щверi И-Ф?
Pr-|--|f hz

1з Вхiднi групи Л*7ч, а z ,|,c,olLr?
/ХVl",uу 4

|4 Козирки вхiдних груп

Hrrj а;/
15 Електрообладнання

(щитова, мережi, булинкове
освiтлення)

e-?r
16 Лiфти (машиннi примiщення,

лверi машинних примiщень)
ИDrпr

"Zzar<rrrrr
17 системи це /-а

"1Йffi**ЖrЪр-

r,-,zvЯ/l



опалення

l8 Системи гарячого
водопостачання

2ё Х a,oo2'tц .|zoJ11/ fu+-t//
19 Системи холодного

водопостачання i
каналiзацii

u( /

/.qaл./t^,lzpz"llls Иа-/.(/
20 Прибулинкова територiя

(благоустрiй, асфальтове
покриття)

ич
rJ..l-(Юl-L?r7 аф.*rrrп.,юZа,

a"(Ll,ql.

2| Щитячi майданчики
(облалнання дитячих
майланчикiв) / JaPZrIzb ла,-zj/ аr/4 22'

Висновки KoMicii:
,,г

-no
(оцiнка чного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацiI жилого

булинку у наступний перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-504 Бородавко В.О

Члени KoMicii: заступник нач€Lпьника ОЩ-5 т.о
s

Бо

iнженер I-i категорii О!-

ffата огляду << /Г >> о9 2021 р

дlльн

]t ёr
енюк А.

.|,


