
опалення

18 Системи гарячого
водопостачаннJI

#еr"|"r.бу*r",-ьl vlцLtzo1l, z-4l7

19 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

Сr}, Оr,, luБ сlЬсr",ZД/ (/ /r2** *0
20 Прибудинкова територiя

(благоустрiй, асфальтове
покритгя)

фе4"аr"ьr*rап-
)L*а-'йьl,п, т,ь,l
ЬolrПtс )а,ц41l ?EL/,

21 ,Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
мйданчикiв)

Ь 6r.
a.ttC|-lOt8х- 'а2ы,.оеz*r

Висновки KoMicii: р-( Щrч ot!4>a-La--, с-41

e?le: ,TLQ,I,,LQ,

(,

2) ) lcll
(, € ,cQ-

Llca\
I )

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

Голова KoMicii: головний iнженер О епельський С.м

Члени KoMicii: засryпник начЕIльн Z--- Власенко Т.о

iнженер I-i категорii _504 !1! z^.,,/ 
/ Гуменюк А.В.

.Щатаогляду пЗL\, о') 2019 р.

I

I



0 lt (\,t<,-t

оh-оkп&J.о,,.,/ n 

r-e,-n,a **/
4 Герметизованi стики

5 Пiдлога ,}*"Pf" р*-"-7
6 Покрiвля J*,fБу е te,l-?-op,a
,7 Водостоки

l",:,"*/,() ?2Ll>

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi Gu,,ldr € r*,"",

L,L/
/

|c/l-

?1-.l)

тюо|.1z d"' aa"zI
dп,,9 Балкони, лоджii, ганки

(огородження ба,тконiв i
лоджiй)

,aal MeJ

10 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери) оtu"а ar-rzj-.Uб e,ma.Z-l

' .|b,{,l9

i*лf.d1,оrr* l*,rr-*ч
11 Смiттезбiрнi камери

(водопровiд)

а аrL#;"-fl11 BiKHa

|2 Щверi
Jb.z-Oaд2)

е-лпQ,л<о'v6"r&ь

13 Вхiднi групи
LацО)е?,Ц

(&on tпtЬ r
|4 Козирки вхiдних груп J*p6,t ",* Р*ч
15 Електрообладнання

(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

&'rb"rourr7
еrп Q.lzz

,1,
а

Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень) о/Гу"цо-"*

УU-rаrхLuJ

па е-тt<эfс,4
"b,c.o.Zefi|

l7 Системи центраlьного чJтоr"l,,u-ь,,lr,*-r*, }ц-zz2ы-r?с ц

lб



загального ог
розташованого за адресою:

Акт
ляду жилого будинку,
d"и dс'.l 1,,rс,,h с с ,t ci , ./ t/
о ,/

5/c"r,l"e,6o. а j
@:Trr',rаtсrра)

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

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Шепельського С.М., засryпника начальника ОЩ-504 Власенко Т.О., iнженера
1ti категорii Гуменюк А.В.,
з /.оэ s,о по /€ " Сз . 1Оr/,,
(дата початку огляф) 1дuru *"ер-"rнУя огляду)

провела огJIяд жилого булинку за адресою: d" с4 nZ? /(/

l встановила таке:

1. Житловий будинок, загальЕа площа якого становить #{ кв. м,
кiлькiстьквартир- .1 /6 штук.
На прибудинковiй територiТ розмiщуються

(ye-)rLcL?La.сT QЦ сLlГСJ (Ъ|LzеелL-

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоТ теритоpii:

, Пiд час проведення
Qa:<cl_ lч-! la с ь rcl.tl к

о.+ту жилого булинку Л1, ,/cu' по
омlсш перевlрила стан несучих та огороджув€Lпьних- ,l-

конструкцlй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa,

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

Js
з/п

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) булинку

Примiтка

i Фундаменти Ь 6"y,odi:::r:y,r
Фасади ё а*рфi,:,Т":"'-/

3 Стiни ф +аар &'пц-.tэ 
"zлсу

2


