
опалення
C-t+,t Lzz-l

l8 Системи гарячого
водопостачання

А а 
rР, &,,zB,"o,-1\J 0 c,,a&*Z-l

19 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

ф а-frЁ *> }<Bllz2t
еrп€<--/,Ll

20 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфа-.lrьтове

покрит,r,я)

о "la4l , ),-cr'

,*urIh
о

**рчr.*
ц,,|

2| [итячi майданчики
(об';tаднання дитячих
майданчикiв)

,tlL, ){CL

е4-с1,7"
Jla- е}zc; ,a,zLа-'?-,?,7

6 (
1

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiс,гь до експлуа,гацii жилого
булинку у нас,гупний перiол)

f'олова KoMicii: головний iнженер ОЩ- епельський С.м

Члени KoMicii: заступник начальЕи Власенко Т.о.
.::

L-

гуменюк А.В.

ffата огляду << е j- >> оь 2020 р.

6 or.c/r"t 
l

(с- ,J ,а

эА Jz

iнженер I-i категорii ýД-S0+

..:=,:"



С wcpzz,l
,1 Герметизованi стики

dч -ф"
I

,-,/<.
о /-

Z//)-LZ

5 Пiдлога й ёора,#*а
6 Покрiвля .8,'elb,oc> .*,F

e--?1,1(74.1
d

ёч"

7 Водостоки &'rlь rLёelеz,
е.fпа-4l

d z../6"р
8 Сходовi клiтки, сходовi

маршi dо*7*Ъцо,* ff*Ч
о Балкони, лоджii, ганки

(огородження балконiв i
лоджiй)

"ba.t.o*ll.ъоп,f,z-бс(,о,хъ rrr., ""*|

2-c?-a-тLl/

l0 Смiттепроводи (к.лапани.

стовбури, шибери)
& 2;"рю
Р-tпаЧ1,1' t

&'ur,b,o-0".r<S

6 
dоt* u

Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

ч}r"lа'trr* )"r-*tr
11 BiKHa

l2 !,Bepi
УЛt-",* d

а/!) //,/с

1з Вхiднi групи fur"ч l/.o)/-rx21
l

Ёr-r44
/,* /

1-1 Козирки вхiдних груп ф"-,Рr /*"
ОЦ11oyTL4 "l

15 Електрообладнан}uI
(щи,гова, мережi, будинкове
освiтлення) tж,щ

zае+а-п56е-ъ .<.)

lб

tta/,&Otofll,b ё
ae2lDlvmп,{)ezza.l t*,*

(-1 e,c/4

\,7 Системи центра-пьного d?, Лаф-Lе-zьiоаzzz4

I

I

I

I

I

I

I

I]

I

I

l1

I

I

Лiфти (машиннi примirчення, 
I

лверi машинних примiщень1 
|

I



Акт
заf аJьного огляду r,riи,ilо б

розташованого за адресою:
УДин;t

кУ,
с<-, 4 z

-ЬБъо€*r* ,YJ
П IЛ.lnl"й.rр")

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

(назва виконавця пос:rуг)

Мr, що нижче пiдписа,чися, комiсiя у склалi: головного iнженера
IIIепельського С.М., заступника начацьника оД-504 Власенко Т.о., iнженера
l-i категорii Гуменюк А.В.,
зr- )з
(дата почаr,ку ог я;rУ)

провела огляд жилого будинку за адресою: L

(дата завершенlя огляду)

i4 ,а ,1 й -< 4.-,

1 встановиJlа таке:

1. Житловий будинок, загыIьна площа якого становить ]( в. l\{

кiлькiсть квартир - sb штук
На прибудинковiй територii розмiщуються

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибулинковоТ територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку N9 1./ по L,/,t ,

,'ct., ,t J_,t,,,J,c , комiсiяперевiрила cTan'Hec1 .rцх 1з о.фод*fr--оп^
коflструкцlи, зовнlшЕl та внутрlшнl стlни, стики, покрlвлю, пlдлогу, BlKHa,
дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виlIвлено:

Примiтка

t**o"*{Фундаментиl

конс кцii) б ди елемента (конс Kuii) б дин к
Най_v ен5;вання е,цемента Висновок про техtliчний cTatrN9

з/п

&ozо
е44

Фасади
,)

llG ц-ЬЦЦеtzць ёе* Pza c2all

3 CTiH и Ь Ааq,d{i,ф|r,|Ф4Ц

(перелiк елементiв благоустрою)

ъ

I


