
ляд жилого буд .цzi /о5ы

о//аЛ rr-о 9.Ф
(П.I.П. майстра)

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

(назва виконавця послуг)

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

по O9,18-/2J

загального ог
розташованого за адресою:

з
(лата початку о ду)

провела огляд жилого булинку за адресою:

l встановила таке:

На прибулинковiй територii розмiщуються

Иата за"ершеЙя оглялу)

2-\JB2z /Z)

'l 
. Житловий булинок. загаJIьна площа якого становить /jt5J,ОDкв. м-

кiлькiсть *uuprrp - Д| 11 штук. --------

,az.a ezz a,z/ tzz,-/-
релiк елементiв благоустрою)е

2. Технiчний стан жилого будинку та його прибудинковоТ територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Jt /' по

4z' комlсlя перевlрила стан несучих та огоро ваJIьних3
конструкчiй зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,

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

ПримiткаNs
з/п

l Фундаменти
Фоt4'"*uu

елемента (конс динкцll U(конс кцll б дин
Висновок про технiчний станНайменуванrrя елемента

Фасади,,)

з Стiни

Акт

(

ф я-а4о
U n, V

Сi яap&rBlb,zz>nz,zЧU 0 cпa)z,t

4./| ф зrzоо&'ееь roz!za4.- иа



4 Герметизованi стики

/-""rr*tozc,;

5 Пiдлога

6 Покрiвля +а.аr{'еtь,zсэаz-lzU { o-r4zc.,rzf /
ё

7 Водостоки

tr"-""* "1/
8 Сходовi клiтки, сходовi

маршi

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджiй

-/vё
О?пф4а

а*р

10 Смiтгепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

1l Смiттезбiрнi камери
водоп oBl I

1l BiKHa

о{, о ""7*Бчrr-r4 /ъа,?2о

vafo {)аlЬ,<о uЧ
(92z a4n f

<э

*

|2 lBepi 3"'olbzo
Оtzа.э1,1

ё

13 Вхiднi групи */utr'P*
х

#-

|4 Козирки вхiдних груп й-Ft р?П-Ъ
l1221oL

l5 Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

lб Лiфти (машивнi примiщення,
дверi машинних примiщень)

vZclp,a"pp@P

/r"".Ч

$ па,а--lЕ) ?п-4

а1|..(,

|7 Системи це ьного OTl L

{,"-rчаче Р*^"7

-&rr.,"



оп€l,.lення

Системи гарячого
водопостачання

l8 dr*/*v* l,.r**F
l9 Системи холодного

водопостачання i
каналiзацii

20 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфмьтове
покриття)

{-'"rьrrо
e-zr.tcLrlJ

0ар

21 ,Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

d, а*р
&e.uarLoa2,LL/

ernart

Висновки KoMicii:
l1,o

2z)e,l|i,ll,t'в

(ouiHKa технiчного стану. висновок про гоr,овнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер О!-5 шепельський С,м

Члени KoMicii: засryпник нача.,rьника 04
ву

Власенко Т.о.

Гуменюк А.В.iнженер I-i категорii

.Щата огляду << О9 >> 2020 р.

+ *"r


