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Системи гарячого
водопостачання

e.rn Фll

l9 Системи холодЕого
водопостачання i

каналiзацii
Прибудинкова територiя
(благоl,стрiй, асфа,тьтове
покриття)

д 6*r{#ff-ч
20 d L rЬxо "rr7

е-4r1

Аа?ю"*я"

21 Дитячi майданчики
(облалнання дитячих
май,tанчикiв)

BlrcHclBKll KouiciT:
2 4

(
4!/! З лz)

-l

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

голова koMicii: головний iнжен шепельський С.м

Члени KoMicii: заступник нач ьника ОЩ-504 В.цасенко Т.о.

iнженер I-i кате од_504 'Jra"r... Гуплеrrюк А.В.1
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1 Герметизованi стики
3аУ,6,U+,ztэtzzу

- а24а,*| U

А

5 Пiдлога ,hо,*|й{ё l*,-7
6 Покрiвля е4 ng<-lzz

еrr,a а144-
в-ь rэ*t"

7 Водостоки t,о,fБч."* Р*ч
8 Сходовi клiтки, сходовi

маршi
аtо-,f-ь7хэ* r*"r,*tr

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лол;кiй)

А iЧо {.ьь,ссэ,,-f
\J Q еrпоа.и1

Смirтспроводи (к-папани.

сr,овбури, шибери)
,А ба2оЬ **":,re^i,*'i 5а,4чfм-юt

l1 Смiтгсзбiрнi камери
(водопровiд)

1l В iKHa

ф зао-о& :olb rLo<-LL.l4U d 0 е.па,Ц

|2 Щверi d эryё"*ffТ
lз Вхiднi rрупи ь 0"rь^ч,-"uз' O-tTt а.цп

|4 Козирки вхiдних груп b"rbrtO"'
е,rПа.4Ц

-,rФ дсrеwл u

l5 Електрообладнання
(щи,гова. мережi. бу,динкове
освiтлення)

h а*r lькюеz
еfl а/r14

ý-,

lб Лiфти (машиннi примiщення,
лверi машинних примiщень)

dТрац.lочоt о
,u} 

Уr*tпz>,.t 1
N2 пае'
}<!аэt оl eцl

Ф даЦэGu*rхьеrлL,l17 системи центрального
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Акт
Jяду жи "Iого б НК!'lзагального оf

ро]ташованого за адресою:
уду
6 a-? J

zJ,lO с
I.IL майсr,ра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житловоI,о фонлу Оболонського району м. Киева),
од-50J

(назва виконавця послуг)

М", 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 /_Q. оз )DJ?
(,lit I il Ilочаlк\ сri-rя.tr)

провела огJIяд жилого булинку за адресою: ф
,.4

по /9 с5 2{"

а_З

l вс,l,ановила таке:

l. Житловий будинок, загальна площ а якого становить б / // /ь' кв. м,
KlJl bKlcTb квартир - J/6 штук.
На прибудинковiй територii розмiщуються

(пере-riк елементiв б,rагоустроrо)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територiТ:
Пiд час проведення

1rл- 4 Я,<.,,rLо,.-к
ог+я:цу жилого булинку Jt j по
омlсlя перевlрила стан несучих та огороджувальних

l ,., I.кбнструкчiй, зовfiiшнi та BHyTpimнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa,

дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзачii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
сIlоргивгli vай:анчики та прилегл) територiю.
При цьому виявлено:

найменчвання елемента
(конс кцll б диt{

Фу ндаменти

Фасади elь,1-1oz.//?
е--lсZ-t l

1

.)

,\Ь

зlп
Висновок про технiчний стан
ел емента ( конструкuii) булинку

Примiтка

Ь V7& "z- на"r"/
c%n daz,t

1lCTiH и

аtур в-

еа('

(лата завершеriня огляду)
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