
опаJеIl ня
ёtl.LСе,ъL f

l8 Системи гарячого
водопостачання ё л Пф*'r"*,*ц

v u оlпсl lcl I

19 Системи холодного
водопостачання i

каналiзацii

lэ бсr,tgо
ёj еl ь-zлцлоч

Q"to lt t' l

20 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

d бсУа&,z
,l,r,-|La а

Q +zlQ;1,1 . llteltz.zt-T ь бс.- Б{фсr,а a.t (wrzlЭ
21 !итячi майданчики

(обладнання ди,l,ячих
майданчикiв)

9/et
е /",

,l" yzýбz et^oa1?ltzz/: е

fъе, 
осtЭ-t ь z . (1 t>z-tz<-| о

й с7 zz,
.ё/14-...l

Висновки KoMicii: ,Э сzаdi"rъаq . У/О-
Беооtь i l,н

в e,L la Ktl,c,"\.

az24э<1l,eJz4r?
-r?f

21l

Голова KoMicii: головний iнженер ОЩ- епельський С.м

Члени KoMicii: заступник начальни од-504

iнженер I-i категорii д-504 Гуменюк А.В.

Щата огляду << Э l ,> оз 2020 р.

I

I

I

I

)

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

Власенко Т,о.

о/anro,/



4 Герметизованi стики i*,lrlГ4аr"*"l/ U 
Fu-.LLolL )4с/

5 Пiдлога
d e,"f.u Sr-7 е 

/tzlcto,1c,l"tctr

J*rФ r!*Lo,L?"L7
,7 Водостоки

Ф9*УБ У,о,и,ь f"zrlltt,п 
п
7

8 сходовi клiтки, сходовi
маршi ,т|, е*УБr7--"*" /*щLo* rц{

9 Бапкони, лоджii, ганки
(огоролження ба.rконiв i
лолжiй)

ь зауЬt#trr
d d",r{Ь"ъ:.Н|l

l0 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

dОл"tИБсl oncb h€дl+lt vtl+1-'- |,-0- | l
l1 Смiттезбiрнi камери

(водопровiд)

Ь усqбЬ'еzt,"лоеzLL/(/ б €tи a-r+i

|2 yrL",-r,,:Yь

lз Вхiднi групи

l^Lбu4r-"L- re,rro*-"/сп

l4 Козирки вхiдних груп

f^еб,4-,о-** l*aLL{и-r|ц
t

Ol,tJ I

l5 Електрообладнання
(щитова, мережi, булинкове
освiтлення)

Лiфти (машиннi примiщення,
лверi машинних rlримiщень) {раrw y"Lb 6

NU,",<_ееошl

*r|аеl L/L оч

l7 Системи центраJIьного d 1аФлr*. oLbLlQ..,цLl

11 В iKHa

I

I

6 | Покрiвля

I I

I

.Щверi

Il

I
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загального ог
розташованоrо за адресою:

Акт
лядУ жll.цо будинкУ,

lt 9

t/е*цrЬь ,J},l
(П.LП. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговуванflя
житлового фонду Оболо}Iського району м. Ки€ва),
од_504

(ншва виконавця пос-rrуг)

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

) / А, 21,,
по )1.1!.1 L,

(.(ата початк\, оt,.rя,t1,) фЪЪ"фй.Г" о-"лv)

провела огляд жилого булинку за адресою: {, €

3 зо.оз а_о

,lc! )

eДalrqan ez/*z/

29

l встановила таке:

l . Житловий будинок, загаJiьна площ а якого становить я/ |6 Я96l nu..
кlлькlсть квартир - +sL штчк
На прибулинковiй територii розмiiцуються

Q|L nl.Ltiicl lr,r",, с lюl, ,rrz1 b rcztt}О (перd.,riк елемен,гiв б.rагоустрою) У

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територiТ:
пiд чqс проведення

4tцо'i ъ dlti,btc, к
йfiiФйцiцЪТГi.,i
дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii,, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При чьопrу виявлено:

Л!,

з/п

оглялу жилого бlrинку Л! l С по dt/rt,
омlсlя перевlрила стан несучца * оaоjод*уu--оп"*
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa'

2 Фасади

Найvенування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
еле\4ента 1KoHcTpyKuiT) булинку

Примiтка

Фундаментиl Ь ё"ш,t':;r"*v

Р{Ь nt8-,t<o",",1
! С-пt С.!, lt "

ь ца()

з Стiни ,lb зrrС,аЬ' цм.оеlцц 9п&л

I

J


