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розта шова

",,|(П.I.П. майстра)

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

од-504
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписаIися, комiсiя у складi: головного iнженера
Бородавко В.О., заступника начаJIьника ОД-504 Власенко Т.О., iнженера 1-i
категорii Гуменюк А.В.,
з оý.о9-еД,ь по оý.о9.i2Ь,
(дата початк7 оfiядfl (лата iаБр*Б"йiлй)

провела оl,ляд жилого булиrrку за адресою:
Оr,з-И-lЬ g

. --T|,- ,
l встановила таке:
1. Житловий будинок, заг.шьна площа якого становить gо{ц г9 кв. м,
кlлькlсть квартир - /2р шryк.
На прибудинковiй терит,орii розмiщуrоться

( пере.,riк e.TeMeHTiB благоустрою)

2. Технiчний стап жилого булинку та його прибудинковоТ територii:
Пiд час проведенFIя огляду жилого булинку ЛЪ r по

U цral lL комlсlя перевlри,ца стан несучих та огороджуваJIьних------от 

-

конструкцlи. зовнlшнl та BHyTplmнl стlни, стики, покрlвлю, пlдлогу, BlKHa,

дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

Найменуванrrя елемента Висновок про технiчний стан
кон Ktlll б диljIi с,лемента (конс кцl1 0 динк

Акт
загального огляду жилого будинку,

Фундаменти Ь 6"y&ъr"b"orrtr еr4а4,.

Примiткалъ
зlп

1

2 Фасади h ч.Хэ &' *Ь *ю erltr фtа.llJ

б4 ezll4r{t_



Стiни

Лiфти (машиннi примiшення,
дверi машинних примiщень)

J
А rr€р4""/**"r-r/ е?,4ц4)

4 Герметизованi стики
J"-.уa.tr o"ro

5 Пiдлога
6 r{/Ф ",rb,,oel1-1t 

@+,t а,|ц

6 Покрiвля

7 Водостоки

"n--YrSr6, таь 
lаz,tztю 

l*tJ
8 сходовi клiтки, сходовi

маршi {,л,РrS,tr-r-Л

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i lrо:rжiй ) "}rlrb,tr*""-

10 Смiтгепроводи (к.папани.
стовбури, шибери) tJ4aaФrrrL elzzl' tt,t l

Со?'4 баВарz; В
е и,h19 -
albv

ll Смiттезбiрнi камери
(водопровiд) J"лУау.""о r*rr.o"""r|

12 BiKHa 6 7аlЭ& оцэ.2ч е*па!4t

3ац-t irr,-&n "n- В'мtЭр
lз .Щверi Ь r€/r# *"r--а{ elfraa,|

|4 Вхiлнi групи

Y* lr"rrrr-"Ч
l5 Козирки вхiдних груп

lб Електрообладнання (пtиr.ова.
мережi, будинкове ocBi глен ня ) & ч"ую&"rл.r--7 ейа4!

#Уаrlю,о.rь 4
l4e,.yl(-a_ aa2,1

Tla.erюr,Tr_

|".-*ч

17



18 Системи центраJ,Iьного
опаJIення i"*rБ1"-* r"-**|

i9 Системи гарячого
водопостачання t*,rrr*-ч

20 Системи холодного
водопостачання i каналiзацii

Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфмьтове
покриття)

21 d ка!/2/ а2l аlr'

-*y'J 2rrrа Zt 4о/9ё
t a-Lb

- о/'

22 .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майдавчикiв)

Висновки KoMicii: L'ubu-n йа- ea2o4z.arz227
о (,

(ouiЕка технltlного стаlrу, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого

Голова KoMicii: головний iHx<eHep

Члени KoMicii: заступник начал

iнженер I-i катего

,Щата огляду << ог >> og

булинку у наступний перiод)

2022 р.

Бородавко В.о.

Гуменюк А,В.

од-50.1

o1.1-504

ll од_504

Власенко Т.о.


