
опалення

dчur
19 Системи холодного

водопостачання i
каналiзацii

5{uоr /u-lzzl>эz-zло
,l

20 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфшьтове
покриття)

Ь a*r*:r-'*/u C,tozCQ-l-l,

21 .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

d а'Yй.#Y:"'Т
Висновки KoMicii: 4 &',rо-r- ^ И"--)

a}-Lbe/-.(- !,/
с.

L-(,,{.,

о у{.Ll-ё. 7,Ze
t

"-о
(ouiHKa технiчного статту, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого

булинку у наступний перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер Ofl -50 епельський С.м

Ч,цени комiсii: заступник нача.,.Iьника д-5 Власенко Т.о.

iнженер I-i категор ii од_504 Гуменюк А.В.

Щата огляду << У / >> оэ 2020 р.

l]
l8 Системи гарячого

водопостачанIUl
I

I

I

l

YLLl.tl .{a:'И.+LL/ 'ц ц-t
!, I



l2

e.i-| а41
4 Герметизованi стики

5 Пiдлога 2-2-g-,zlаz.хэ бz)
,"o-4rz5*e
7"e"!z,e*-"4

6 Покрiвля d g-,
а""Р Clnc7lz,r

,7 Водостоки ф aope#tr1
8 Сходовi клiтки, сходовi

маршi rр,*-а
9 Балкони, лоджii, ганки

(огоролження балконiв i
лоджiй)

С" "rrЪ,"""о?
10 ф аопЧ1:rП'ur- u е.tп t*tt,4

ll

Смiтгепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Смiтгезбiрнi камери
(водопровiд)

в} о.r7rБу," р
c//D}lll,1a,L Цl

il
1l BiKHa

с}.Ь y{-olt
el+tQ,/lс, ч

,&,
^сlQ{.J0

Щверi ,h а аэ9zГЬ' "l*,,-lxэ 
o-z!,и

L,/ U caпCtalt V

lз Вхiднi групи tr",,,/о'l JО-rl/Ъ

trulаlсг"t,"Lт
l,+ Козирки вхiдних груп ,"/Йт

PLLOt",xLf
ф ohl,L.

15 Електрообладнання
(щи,гова. мережi. булинкове
освiт,rення)

ф ё*r,я:#r*"*/

'4|/
lб Лiфти (машиннi rtримiщення,

дверi машинних примiщень) dvruуо,,*^
|Lаа,,fuоРq/ц,LО@

4
чl 'тLa

/"
I|7 Системи центрального }6,ъtРl,ЬУс- )4ццюпщ.

I

rl

l

I

I



Акт
зага.Iьно

розташованого за адре ro

Слоб1оВ.,r"{ у4.
ф.П,,"й.rрф

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., заступника начаJIьника ОД-504 Власенко Т.О., iнженера
l-i категорii Гуменюк А.В.,

ry

по '' r' ..,]
1лата почЙфойff9

провела огляд жилого булинку за адресою:
Фtl,ьhсt +О

@йТйфйrГ" оrr"лу)

i встановйла 4аке:

l. Житловий будинок, заг€Lпьна площа якого становить к t]. \1

кiлькiсть квартир - /rо штук
На прибулинковiй територii розмiщуються
Qll-nl,cPzzzzi nltai,qaaьraLnL €аоЬцl4 Bzzi еца)9а"/еzz,с-

Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns .i'1]' по
т9риторi2;
,V-ис- 6

комlсlя перевlрила стан несучих та огоро .{*yu-unr*

- 

г-констр}rкцlи, зовнlшнl та BltyTplmнl стlни, стики, покрlвлю, пlдлоry, BlKHa,
дверi, системи ЩО, ГВП, ХВП, канаrriзачii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

Висновок про технiчний стан
е,lемента ( конс кцii о линк

V

Ла

зlл
Найменування елемента
(конструкчii) булинку

Примiтка

l Фундаменти
Ь,ZД-<.z"-Z'Z
е/"4а4./

ч
/rА а

2 Фасади аэч*tr"*а
J Стiни ф> яаоое.L/-В naоuL/

-6ш 4
l/

II

]


