
опале ння

l8 Системи гарячого
водопостачання

J",,,olufue P_lzr_a-rc?,{af

l9 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

#о.,f*Бче /с!zue*-,z,l1

]п Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфапьтове
покриття)

d, ,Т("-' .z4nz<sn -, ,ldоr
С? /,оуr. forr r,, n"

l /12a,l24r7- ,2 > t1

е-/ caa.a..l

r /.{g7l145te

2l .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

&
у

ёlЫ/рzrzzq
aц1?.4414

Cl d"р

Висновкикомiсii: lTZ1llп-a|p;z2,J,-r/,aurron
U

гJ/r/9 iLo ful
V

2

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть ло експлуатацiТ жилого
булинку у наступний перiол)

Голова Koмicii: головний iнженер од-5 епельський С.м

04Члени KoMicii: заступник начальника О!-5 L-.-' Власенко Т.о.

iнженер I-i категорir ОД-504 Гчменюк А.В.

Щата огляду << /2 >> L5 2020 р.

I

l\,

',

O/,zrrY)./



4 Герметизованi стики J ;1upr&, *, F*,-"r'' 0 €lTtC24,t

5 Пi.l--r ога Ь атL#;"1
6 Покрiвля #o",Pvn /o'**r
1 Водостоки

t', o"-f,"' r,п,z ftz*a,t,-z.v

Сходовi клiтки, сходовi
маршi

8
d"-, lUu ur,*" nt,,uw*1

i Ба,rкопr, лоджii, ганки
(огородженrrя ба-rконiв i
лолжiй)

9 d 0,r&'nzbuzu,',
€lп&,х-l' r

l0 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери) d ааr, &',zburr."

L\lпСQ4l'
",l

l1 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

d ,а,zJla) LLb|-o*|./J
U [ е*лсуЩ,l-.t

ll BiKHa

12 ,Щверi

lз Вхiлнi групи

с оrФ
d 6"у.е;уУ'*/

"/
{IA-LLO&e
Сl,цС1.1Ll

Козирки вхiднид 1-руц

"Р,
lo|,trlCt>eelc/

аr{L4
вd а

l5 Електрообладнання
(щrI гова. rrсрежi. б1,1инкове
освiт,,-tення)

,lYorarc ror.t 4
/l a е ?уоР а ?-2d^о ё.аl] r -, 4ц...

ь'15
а1ur е.,tй,о t сz.

с-rпсц-LL|'

lб Лiфти (машиннi примiщення,
дверi rtашинних r Iриrriщень)

I

l

I

I

I

I

14

I

I

]

l'7 Системи центрыцgо | ohc,,,bi,t е льt



Акт
за гальн

розташованого за адр
ого оглядy жилого будинку.
есою: й ,Уr*r ,Ц $/x,;t7*,, /g17 7 vj

оз |z),

-Jaaz,t,co j/D
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонлу Оболонського району м. Кисва>,
од-504

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Шепельського С.М., заступника начальника ОД-504 Власенко Т,О., iнженера
l-i категорii Гуменюк А.В.,
]
(,1

оз по
ата початк}, ог.rяду ) (дата завер оглялу)

провела огляд жилого булинку за адресою &L,, 4ц.r_,|j,l й.о,вДсi /9--1J---------Г /
l встановиJа ,I,aKe:

l, Житловий будинок, загальна площа якого становить J/0/6- о кв. м,
кiлькiсть квартир штук.
На прибулинковiй територii розмiщуються

Qarn-,7"4r} оu al.T e?cza|z.zeor* C:rapjcv.zzz, б zzz/; az/C2;)Q) a-/.Zzz4|
'' ;7 (пере"uiк ё:Iеплснт/в благоустрою ) 'l

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns /Q по

1зь;t__,*lцl_,lь=
кбнструкчiй, зdвнiшн

комlсlя перевlрила стан несучих та огороджувальних
i та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,

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

2

3

Nq

з/п
Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (KoHcTpyKuiT) бу-rи н ку

Примiтка

Фундаментиl
a4,6azo tzzz-

C+??ca,rra I

+{z{д,аd l

Стiни

d 5,rв,&'.а rр.дzt/
ч е.4аlё/

.-aЫ/)€lzz1, е.2пс|е{/d

Фасади

("g,i
-------.1_

I

\t


