
опалення

l8 Системи гарячого
водопостачаннjl

,hуз, е=

l9 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

20 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфапьтове
покриття) *"trа;uь"ю.,.7

21 Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

q_atr&'"z-b"t-azzzz7

\J

h1
&'*nu* . У/.- ezzzo-z/.-e4z ъ4

er'z сё, )z
cZ

9-1 I
'(lCOr{- а-

|э х.ezcz,

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

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

Члени KoMicii: заступЕик нач€шьника 504 Власенко Т.о.

iнженер I-i категорii О -504 Гчменюк А.В.
, :,/

.Щата огляду ,, /( ,, / 2020 р.

I

Висновки KoMicii:
уu ?2-1cz

п ?22zZ) 'z/l/

./aee|z"or,



4 Герметизованi стики й-l-tr
/**-"а

Р Tz,z,{_>

чПz-z-zz<э 
x"zcz1)

6

Пiдлога

Покрiвля 6-о
Pz}-,l,ab4

Р z e,+rz ln с;
п.о.z/lйrе Zly'

f
7 В одосто ки tJ;о*kzzТЦ16l ze,z-b

/ V hzzzzlsт-z z,.ч

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi Ф"*7*rч ,DT.,L,{-,

-с)/_-/
9 Балкони, лоджii, ганки

(огородження баlконiв i
лоджiй)

lТо,, )zб 27 кЭпu(:э pezz сс /tэ<<
-а, q l- fu *,4уфВ- Б о-,/,*- -,1l-/

l0 Смiттспроводи (к.,tапани,

стовбури, шибери) ё-Pr&'ez-b /z-e2цzz7
еzиh.ц-t

ь

l1 Смiттсзбiрнi камери
( водопровiд)

ф*,'P{*ffirr-o*--i
ll BiKHa d affa'##*"?
|2 Щверi

lз Вхiлнi rрупи фоr" hlБц-с>-п-с,|/ { 
lьzz.сэх а

l4 Козирки вхiдних груп d*й
F*"**a
,ё)1.1.Ь

l5 Електрообладнання
(щи,r,ова, мережi, булинкове
освiт,тення)

Zc;, c-n -пzтб о ,п-€>r",?

rzб{ йs-Trzb Pr-u -а

lб Лiфти (машиннi примiщення,
лверi маtпинних rrримiщень)

c,/t ,д
ictё

.rl+L( п/ аt6,t<>ь>*tzэ
эrt|l-t>eezlfl
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| асlzlz, nz1v &!z.t' >-t >
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загального ог
розташованого за адресою:

Акт
ляду жилого будинку,
wJ C'jarz<:, /( e-bnllrz\, . з-/

Р,оп-пц d ц,

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

(назва виконавця послl,г)

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

по /O,cэy.a6l
1лата почЙфБйяffi
з о9 -оц ,aDl

l встанови"rIа таке:

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибул инковоI територll:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns3

провела огляд жилого булинку за адресою: 4} Сfа,r.о"еъrz'Б З /
V

На прибулинкоЫй територii розмiшуються
qaja) оlr5 ) r.' су'по}.-пц /tz"u,z} noo*ý7a,z Zzz zzzz

по lz)
аfu комiсiя перевiрила стан несучих ,u о.ород#.уuальних

.l
конструкцiй, зовнilSнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa,

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

еtэ /,€4iOezzz/

лъ
зlл

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) будинку

Примiтка

Фундаменти $ 9rrqr6- *!_9,u"rа er7,1a44

2 Фасади ф зсzрсЁ- <-сА r-а4,zzч|
U (+nCуfL'| {/

J Стiни ffС>,"}rzБа rртzъЬ /аееzсЬzэ ".Z/

(П.LП. майстра)

(дата завершенн{ огляду)

l. Житловий булинок. загальна плоша якого становить /t i 4 r: кв. м,
кiлькiсть nuupi"p - lЗ;|. штук.

l


