
опалення
г! d",1 /*.u*-

l8 Системи гарячого
водопостачання d aaf ,-&'plA-l_a,z,zl7

C)rlaa{/'

l9 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

ё Л"РЬ'о,tысо,lzzt<lflJ J &7н су 74.1

20 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфапьтове
покриrтя)

d 6.rrb

2\ .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

висновки KoMiciT: .l.L,.,..,n,. t.., <, 7q.Q/;zt,<.,:1,1T/( d*,/-L<,

no z а-тп,tl, h cl-, п) ), a,L l,
0

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiс,гь до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiод)

Голова KoMicii: го,цовний iнженер ОЩ-5 епельський С.м

Члени KoMicii: заступник начальника О Власенко Т.о.

Фо," -/
iHrrteHep l-i категорii ОД-504 Гуменюк А.В.

,Щатаогляду n /9 , оэ 2020 р.

I

I

\



1 Герметизованi стики А э.ъ,оёт;:.,':7
5 Пiдлога ,1,o",y',.z:Vc

/Дt4>x-,-<z7
Т c?-rza' z l, z a;с zз4 Zy,t< ;

6 Покрiвля d )"ф&**#;:/
7 Водосток и

-1-v'r-'P |-1 j Lёrу2LD2,,Z4\<<)

ru4J4{".*l4{7
{)t*"

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi flayb&;;b,t-r:ff..,ь

ilо,,,fuЫr1е
е,п1.|з,zi 4

) Cccz)la-
{/
суLd.fLц, Ф

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження бшIконiв i
,rо:жiй)

l0 Смiттспроводи (клапани,
стовбури, шибери) J, 1.r4l

ёпап<.v
;L'lb,lz,"*
( б aaa7.e*i т

ll Смiттсзбiрнi камери

о"рLh 7

3 аЬч1*",,

.l-l4pLal.
е, ) l aLZLr

l2 [Bepi 0??:ff"1d
lз Вхiднi групи 6,r+ с-/ь,оа/2l}l//

(l1l ta+.l,
с

цч

Козирки вхiдних групl4

l5

d acz,f; &|ььосе"злzl1 Pl}!(-:

L Кl)1fzaйОЦu,*,.rо
V 

/zl, ttс,t-Цl.оt

)Jв -r) laz е1

,a?zZ/

lб

1,7 Системи центрzt,Iьного а а аа.с,,& "ц, Eцkzzlzl/

l

l

I

I

I

| ](водопровiд)

гт*-

l

I

ЕлектрообладнаннJI 
1

| 
(щи]ова. vережi, булинкове 

l

| 

освiтлення) 
l

Лiфти (машиннi примiшення, 
I

:Bepi ltаш и н них rrриviщень) 
|

I

]

I

1

I

1 /
l



загального ог,

розташованого за адресою]

Акт
ляду жилого будинку,

bril ,/ho,'c| )|ъ-zLh a^L-rl c-L /,Р
<l r

ПО )J"| о.з

,,./ J]D
(П.LП. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду 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
1-i категорii Гуменюк А.В.,

яD/? 0з ra-}

(;l lt I,a IIоча l]iY ol .IrI.1}, ) (,lla,I,a завсрIп li ня огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: ь ) Z c'ij.a-Ill с-с,r. (L, /t

l встановила таке:

l. Житловий бчдинок, загальна площа якого становить бC1i l t кв. м,
кiлькiсть квартир - J/b штук.
На прибулинковiй територii розмiщуються

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його п рибудинковоi територiТ:
Пiд час проведення огляду жилого булинку ЛЬ /J по

. комlсlя перевlрила стан несучих та огороджувальнихz ,-,rцlI % rt-,
конструкц1 , зовнlшнl та внутрlшнI стlни, стики, покрlвлю, пlдлоry, BlKHa,
дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзаuii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу rериторiю.
При чьому виявлено:

Л9
,зlп

Найменування елемента
(KoHcTpyKuii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкuii) булинку

Примiтка

Фундаментиl

d f;аQО6,'еll,,N@<лц| blrau/
2 Фасади

d juЦr&-Ь,z.'r"оа c4lcalct

{/./U

з Стiни brB, r"b*n"ltr, 9аас14/с) з

б1/,/..-.------v-
-1

I


