
опалення

18 i*уЛо ,{)>{-Ь
/Пzzzz-z>tэхl1

19 Системи холодного
водопостачання l

каналiзацii
d"- z{.b

/ф-ч
20 Прибудинкова територiя

(благоустрiй, асфа,,lьтове
покриття)

а l rпРL'сlЬ-tюlЦ</
u €-ayzC|z cz

21 .Щитячi майданчики
(обладнання ди],ячих
майданчикiв)

d" tрёу*:*""r
Висновки KoMicii: а K.'*t-,o йо- e,ee&a2La42-rz,/

(2zc2,2aэ! t

(оцiнка технiчного стану, висновок про гоr,овнiсть до експлуатацiТ жилого
булинку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер О.Ц,-5 епельський С.м

Члени KoMiciT: заступник начальника ОЩ- 5 0,+ Власенко Т.о.

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

!ата огляду ,, /Р ,, оч 2020 р.

Системи гарячого
водопостачання

I

I

I

I

l

(,]_ )ас7,-ц'@о ear"L.l/l

l



СцlСа zZl,

4 Герметизованi стики

'o-/*"v Р"**"а
1О zrzZэ

5 Пiдлога ф л*рпЬ"fl::{
6 Покр iвля Ь ач{L*ffi?
7 Водостоки

J-,,Pry 2(о"?.-ь Р4zЦ4z< /

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi rЬ з *qnt; о/.&з-t о с, l 9t{/ // е *76uа4, {

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження ба.тконiв i
лоджiй)

,/,' c"n14 2 oczea.{ J.a е а о"zS-
-7elu# €д/ #-.l zд>ui(-,

Спriттспроводи (кrапани,
с,r,овбури" rлибери)

l0
d э 6 

r"Ую €r' z cl-zt oz 1zz/
v с,rпс!.4,1

ll Смiттезбiрнi камери
(водопровiд) ё, *,. 

/ub 7-r*,r<- tru 
ezzё/-4z?

ll BiKHa d tr.фr#ff:"t
|2 Щверi fu а-8е c,!=M_a22l

ealcL/-ьс
Lj-

lз Вхiднi групи
аtО,,,|.uБrj"оr,rаl U rzez.oz/ zzzz(

l4 Козирки вхiдниа рруп

rlДzzсd,,/4/
,l l?fuv,с"

€) 
""ь*"*"

c'-чazc24L/
аор,Ь z/

(/

l5 Електрообладнання
(щитова, мережi, булинкове
освiтлення)

сио,l L&-1r.le",L,b ,В

п.с, е - п,о 
|L?а4LO 

е Le U/ /u . aua.Zel

lб Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

qffg',tnL fu$c] ю-zчсь !terzl+l., c{lСистеми центрального\1

l

I

l

I

I

I



загального ог
розташованого за адресою:

Акт
ляду жилого булинку,
й tбonrirc,i',,-u) Зr

ё c2,1L ,/сa1 й,у

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

(назва виконавця пос-,lуг)

Ми, що ниiкче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Шепельського С.М., заступника начальника ОД-504 Власенко Т.О., iнженера
1-i категорii Гуменюк А.В.,,
, Oq.O| aZY цр 18.q? 4{ф
(лаr,а початка о.iflф ЦЙiЙЙр-еrЙ о.лолу1

провела оглял жилого булинку за адресою: Щ Oбorzl; reb rczrl) зу

l встановила,l,аке:

1. Житловий будинок, загtulьна площа якого становить /6 РёS. d кв, м
кiлькiсть квартир - 4зz штук.
На прибулинковiй територii розмiщуються
лQlLцz<l- ezei 22?cz-- с4оД- ,,-zcz / K-el-z2 ё/zа->, QcL4 e,,,/zz/
с v

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибулинковоТ
ня огляду жилого булинку Nq 3* по

територll:
лфПiд час проведен

Cfu*rabxa./lz/ ком i сiя перевiрила стан н есучд; 1д о.ородГу Йо"r>r
.l

конструкцiй, зовнilлнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa,
дверi, системи IfO, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю,
При цьому виявлено:

лfu Висновок про техгtiчний стан
елемента 1 конструкuii) бу-rи н

Примiтка

Фу нламенти Ь а.** е-|ъ-,l-сr"/,zl

:ll
-

Il

l НuИr.rу uinn" е,''"rе*а
(KoHcTpyKuii) булинку

ea,rla--r1-1

1

Ь a*p"&'6z&,Lacz}t/\J l cezl tce-tz.

Стiни ф 4а44r|r' ozbao e-zzzt7

Фасади

(П.I.П. майстра)
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3


