
опалення

d асrfо6-'о
€,?{ Ll,{J

l9 Системи холодного
водопостачання i
канмiзацii

с к*G
' U C4-1Сl,r-l4 l

20 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфапьтове
покриття)

ф r'Brr| а,ц,4z, а,е7
Спl Ozz,c,l

21 flитячi майданчики
(облti,лнання дитячих
май.цанчикiв)

Висновки KoMicii: 2.ц, ,п.,6€ аТ с\ et ozl,,z&< a_/1f о + , q
{U Qхе

',Z-сэ
cL 

"7z,& Г("zzz)

(очiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер ОЩ-5 епельський С.м

Члени KoMicii: заступник нач€шьни од-5 Власенко Т.о.

iнженер I-i ка,гегорii д-504

!ата огляду << Д. >> с. а 2020 р.

Гчменюк А.В.

/

l8 Системи гаря ч о го

l "олоrrостачання

I

I

I

I

ajz-*



_+ Герметизованi стики jto,^}uf,Ц,cnr-o
I U 

/u"оо,""о,?
5 Пiдлога

}-,,7"n бу е *1сс4с1r,
6 Покрiвля

] Водостоки
й",Ру nZN+ У ?}4)Ю )"16 ]L."

/ 7
8 Сходовi клiтки, сходовi

маршi Jс,,,f-Б7-,,'п цt,
I

Балкони, лоджii, ганки
(огоролження ба_,lконiв i
лолжiй)

9 ,j
l0 Смiттспроводи (клапани,

стовбури. шибери)
j дар"6:оtёпо а24/

'/ 0 €lпQ."Zf 
-

ll Смiттсзбiрнi камери
(водопровiд)

fo 3 аlл&'еLь-Llэ,zrf.

ll В iKHa
lъ aa{p|.,:r..T

|2 Щверi .(э_, elblc9.
еrас|41

ь :*{а"р

lJ Вхiднi групи Оr:Уr" Р''О.7
l4 j",,,,РЕц *,*У U r,o*Lёl1) 4/

lс,"f.сб у е /12u4.11lZ,l4(/
oe!b\.n <.Ц. цлссJ

l5

16

Козирки вхiдних груп

Електрообладнан ня
(щитова- мережi. будинкове
освiтrtення)

Лiфти (rrаrпиннi примiщення.,
.fBcpi rTattrll н них rrримiщень)

О*7rr, "У- 
yo,1ob 4 

"z 
а е hD/z

nyvpaezzt| /rZ ,"l*ou' l

|] Системи цен а.-lьного сt {*'оr

I

l

I

dn,,,f E?c /lruzo 1,1 
|

l

aara.'ubuo,a *r*I

I

t

I

I
I

l

f

-l



загального ог
розташованого за адресою:

Акт
ляду жилого булинку,
nlb*, P{6o""zor n'1. yunrТ 34 -с,,-
l

бJ*,|Р,,(-urпо I+
(П.I.1l. маtстра)

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

(назва виконавця посrуг)

Мr, 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.,
з fl .оз,а.о}, по ./4 о з 4.о
(.la га пtlчаr,пr t,r.r{r} ) дата завершення огляду

провела огляд жилого булинку за адресою:
з+-сL-

l встановила таке:

hfuэеп Оf,rОrrоl obE(lzzf-
т

1. Житловий будин
кiлькiсть квартир -

ок, загапьна
./ ,]

площа якого становить Q9оу 4о кв. м,
штук.

На прибудинковiй територii розмiщуються
'(aС п,c.)bTllt {rrzci о elca(l8.?-r< еZz ,.

't 1перелiк e#MeHTiB благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку,ф 4/ а по j,llLco|,|

С{цлеzеьlюцсr1 комiсiя перевiрила стан Hecy.rl.Ix та о.оЪБf.*у*опr"., /Т.конструкцiй, зовYriшнi та BHyTpimHi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa,

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

N9

зlп

Фундаменти

2

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента ( KoHcTpyKrrii) булинку

Примiтка

d t*r&'€1ь,Lf;:Lt

6 а,?&'ешtr#{
J ?4a /Стiни ф s-/lф4-'оz*кю422аr/ aaz t

Фасади


