
Акт
загаJIыlого огляду жилого булинку,

Dозташованого ]а алресою: ф. ОrЪ"z,< е* дzlZ 43
Фо'Бь-о€ щ"t- gl, J,' -r-

/ 1П.I.П. майстрir)

КП <Керуюча компанiя з обс,,tуt,овуваtlня
житлового фонлу ОболоllськоI,о району м. Кисва>>,

од-504
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалl..tся. комiсiя ),складi: головного iнженера
Бородавко В.О., заступника начальника Оf{-504 Власенко Т.О., iнженера 1-i
категорii Гуменюк А.В.,
з t9 о9.Я2,1
(дат,а початкry d.лrдl l

по
дата завершення огляду( )

провела огляд жилого б1,,,tttllKr, за адресою h kю e+z.p-r->z,l

l встановила таке:
1. Житловий будинок, зага.iIьна площа якого становить 33г кв. м,
кlльк!сть квартир - ш,гчк
На прибулинковiй територii розмiщуються

О А а- оzz.-tп "р,r<) "zz 
a5aa-Z-ele,xlZ

Пiд час проведення оглялу }килого булинку Jф 
'J 

по
комlсlя перевlрила стан нес}п{их та ого оджувальн

конструкцlиl' зовн Hi та BtlvTpitrtHi ст,iни. стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa,
дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, кана.lriзачii. лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики lа llри.lеглу lериторiю.
При uboMy виявлено:

Найменчвання еле\rL, t l га Висновок про технiчний стан
конс кцii б диtll( е"гlсNIеtl,га конс кцl l о диtI
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Примiтка

Ь 6.1"&'*lr*,t ф.е/
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J Стiни
ь &'a+Karrltr фzacJa*r

4 Герметизованi стики

Пiдлога5

6 Покрiвля

Водостоки
#о*7.}у,о,*ь Р,"r"а

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Балкони, лоджii, ганки
(огоролження бапкон iB i :lo,,t;Kil"I )

ч**7Б7.,*^ lr".u-*,/

9

l0 Смiттспроводи (клапани.
стовбlри. шибери)

gJал--
а*,4 azrf сaцr'.71 ,п еф.-rb-r"-, в

аэ2ор
11 Смiттсзбiрнi камери

(водопровiд)

В iK гrа

.Щверi

Ф,о.уац.* р*.-7
12 ё леqрФаДLаl/r4 еаа4!.

5аЙ+fка- &'rэr< аВ a"ol7/,

tro* аац- х4lз

11 Вхiднi групи

15 Козирки вхiдних груп

16 Електрообладнання (шlитова,
мережi, булинкове ocBiT_-reH ня)

ё a.foa'*,-t q,fаa)

17 Лiфти (машиннi прил.tiщення,

дверi машинних примiщень)
*"а-

7

аlо-флЕl.,о-", Ь /12,.,l/.lg r{а,сЧ
*вrЦВ! Ба.еЬш чrrЧ

"а-УrSу-"*" r",,,-**f

ill,ачr* I**a



18 Системи центрального
опaulення /, *1а,4,-,.л rл,,-,r*.7

19 Системи гарячого
водопостачання V*

20 Системи холодного
водопостачання i KaHa.,ri зацii J"-7rSч-,"* r-rr*.-7

2| Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфалы,ове
покриття)

e-,|r4

22 Ф/"аоБq.оец x..,r н,о>1 ,
И.iбч ю,-rЬ aaaъooclllz,xj'G4,r"<r-2 

"ЯаМ".

.Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майланчикiв)

Висновкlr KoMiciT:
ъL

а_ ez_aA.zz_ea|-???
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(oui нка технtчного стану. висновок trpo готовнiсть до експлуатацii жилого

Голова KoMicii: головний iH;KeH

Члени KoMicii: засryпник нач

iнженер I-i кате

.Щата оглялу << а' >> о9 2022 р.

Боролавко В.О.

Власенко Т.о.

Гуменюк А.В

ка ОД-50.1

д-504

од-504

ОБСЛУГОВУК
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булинку v настчпний перiол)


