
опалення
/ya-zlc4пzl 

l,c7

l8 Системи гарячого
водопостачання

лб r2C8-t,1,1' ;-Gll-$
l.аъ

l9 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

фr-,/,
k*t",

,€r%А рСz'л,е,'m{l!,Ь

)Uruzэх"u<,1
ч

20 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

ot l,*ldче l**"*7

2| flитячi майданчики
(обладнання дитяt{их

майданчикiв)

Висновки KoMicii:
С}lд'ti|ч -Т 

С}-1)
I

l

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

-5 шепельський С.м

Члени KoMicii: заступник начал од-

iнженер I-i кате го l од-504

Щата огляду << /9 >> о.з 2020 р.

Власенко Т.о.

Гчменюк А.В.

I

I

I

l

Голова KoMicii: головний iнженер

и-



1 Герметизованi стики Фз
LЧ1.?СХоal

оr,r.{

) Пiдлога a4#}B-J!,6l,b4j/!/- о)rlс2 4z4
Ф

6 в.lяПокрi
5dбЙя atlazzzz{
G*псL{/

ф

7 Водостоки Фо,"JаЪче р*ч
8 Сходовi клiтки, сходовi

маршi G/Qal
d ч5Ь;0

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження баrконiв i

лоджiй)

ааtr ё.с',а,аоо/rz/
(lr7c2l-c,l

ф

10 Смiттепроволи (клапани,
с,говбури, шибери) Ф 2шp,,Ф,lb,o,,ezzt/

{ИИСацt

11 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд) d LФtоtл*| erla4l

ъ
l1 В iKHa d а"Р c.abtl> o1r'Ia-l1el4/

|2 Щверi

lз Вхiднi групи d бСpМ"ъуоаrlzlеfv e,ralcl4Ll

Czotaul'd у,u,
,il&4Феое

^k

--4 l

t"tr" el-bLLCezat
оиlла<t'

ф /

14 Козирки вхiдних груп

15 Електрообладнання
(щитова, мережi, булинкове
освir,;lсння)

d 2а€lL'а_еФ-4z,tlf() ( е,иа-еi

Z,tz)

16 Лiфти (машиннi примiщення,
.lBepi лrашинних примiщень)

l
Фltlа.klс ,p.Ttl,b 4
'rLae 'r|Li_o al|ёl l(ll,.,u1

|7 системи це аГlьного ,,У1, t,t rz€zz4а/Z2

I

ll
l

ll

I I

I

I

I

I



загального ог
ро]ташованоfо за адресою:

Акт
ляду жилого будинку,

B.u 4"о,l |Jxi,uhci 5
f

Je,.*nr"n. t/,0
(П.I.П. майстра)

КП кКеруюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киева),
од-504

(назва виконавця пос.rуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Шепельського С.М., заступника начальника ОД-504 Власенко Т.О., iнженера
l-i категорii Гуменюк А.В.,
з / ? ()э .Зl4 цQ /9о1.1Ц1
1;lu,o по"*ýuiI"д,.; фй?йфГ*пrо-"лу)

провела огляд жилого булинку за адресою:

l встановила таке:

l. Житловий будинок, загальна площа якого становить blYO о
кiлькiсть квартир - clb штук.
На прибудинковiй територii розмiщуються

е,ц'l. mot Ыrсес, ,.(с!LtqL1 цtrl4
' (перелi е,rешlентiв б.lrаr оl,строю)

2. Технiчний стан жилоrо булинку та його прибудинковоТ територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Jф Г по

q|),r-b dK,tфtL,,-. КОмlСlя перевlрила стан несучих та огороджуваJlьних
]конструкцlи, зовнlшнl та внутрlшнl стlни, стики, покрlвлю, пlдлоry, BlKHa,

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

j кв. м,

а,? &,rbuor,.
бп4raL

,l

лъ
зlп

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкчii) булинку

Примiтка

) Фасади ф ь,1Йi*b,zo.,,e|
e.r?lcPa( !

з Стiни ф 5et{pL'eblllleze*/ e+elat|z

Фундаменти

€, r'! с,! 1,,;r,.rз_

64!r/

-<'-


