
опалення

l8 Системи гарячого
водопостачання

Ь 7cz|2rb
еrцс!-zrr'

а2l,zlэ21-1Ll
l9 Системи холодного

водопостачання i
каналiзацii

а?"*,ff:,*"2
20 Прибулинкова територiя

(благоустрiй, асфальтове
I]окрит,гя)

']a,l-<-a_

21 .Щитячi майданчики
(об;rаднання дитячих
майданчикiв)

Ь эrz,рс16-
arlz cz,.lzra

'a24a-zl92-(L
I7

/
ý1 с} lr=,| а &u alz-oJ-|-z-n44

'(.Ц 'уп 7L.l94- с е о4=2?? а<
.ь ёа |( пll п|. ,,Р

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

Голова KoMicii: головний iнженер ОЩ-5
'епельський С.М

Члени KoMicii: застуIIник начальника д-50.1 Власенко'l'.о.

,Щата огляду << ,У Ь >> оq 2020 р.

Гчменюк А.В.

I

?

il

iнженер I-i категорii ОД{04
-\-:: ,/



4 Герметизованi стики Й"rh"ГЦ |)r2{.()
t suДc-cr-zz,1

5 Пiдлога *,.--,Fл* /,*,-,"*v
6 Покрiвля ea*t*;#*-,/
7 Водостоки а""Рrfuо,*fl

.617ю,rоьv 
рlz.t-rэ*78 Сходовi клiтки, сходовi

маршi

9 Балкони, лоджii, ганки
(огоролження бапконiв i
лолжiй) 1 ?t CL Уълglz-l И

l-Le2l4Ф7/-lф оrп

'аа

,L..L'

rЬr*
l0 Смiттспроводи (клапани,

стовбури, шибери)
4 э (-

ll Смiттсзбiрнi камери
(водопровiд)

ff-,Рsr r"zt 7<rуЦ2 ,-"l

ё3?
е-!-1 аJd-l

€i ezh1l BiKHa

*|ж
3aa;,ct|,|4,ь

р {сел)

l2 Щверi

lз Вхiднi групи Jr л hzБц,,.с,*ь
h2rr,%",{Ц

/ ха--

d" ^7,Sч
tl&LLюlL-,TLсl

,о T}4,L,
14 Козирки вхiдних груп

l5 Zаеоп,*_обо
ию,п fu-6y1 6
Р "lоu4*7

Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

,iпourroru",n Z,
Йе rЙ 1-r- 1tо оluс! lаl, "<z cltl

16 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi маtrrинних примiщень)

Ь r" ссомh елLЬПЮ4.lLlLJ|,7 Системи центрального

I

I

I



Акт
за гал ьно

розташованого за адре
N

C,c?-l Z и-l/ dу
(I1.I.П, майсr,ра)

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

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: гол
Шепельського С.М., заступника начальника ОД-
l-i категорii Гуменюк А.В.,

овного lнжеЕера
504 Власенко Т.О., iнженера

по rb О /.,.{cl
(дата завершеннf огляду)

4 gfе.z-tэлz e-t rz-ezoi 2Ь-

]

(,tlaTa поча,гку ог ду)

провела огляд жилого булинку за адресою:

()

/
l встановила таке:

l. Жит,товий булинок, загапьна площа якого становить кв. \l.
кiлькiсть квартир штук.
На прибулинковiй територii розмiщуються

LLt е- ь l G, Z/.r4i ё zl с z |/ L) Ll -|с z, ,,е , х
J 1пеЙiк елеме"тiв благоус rрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибулинковоi територii:
по )LJ
о"ород#.уu-uп"*

,I
конструкцiй, зовнiйнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa,

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

- 4*3&

_ .Пiд час проведення огляду жилого булинку Np -/О
L:СI!!сЦ цЩц комiсiя перевiрила стан несучих та

Ф) ндаменти ёэ*р2#:**v
1

ПримiткаНайменування елемента
(конструкцii) булинку

Висновок про технiчний стан
елемента { констр) Kltii) булинку

d J,r&'"Zb lOez4l
€tпQ4l

4lJ Стiни М"- hп{+о-r,rъ b.r.our*

Фасади

|Л,
|з/п


