
опаjlеIiLiя

18 Системи гарячого
водопостачання J"

l9 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

'rl" L)

r"r..-,""a
20 Прибулинкова територiя

(благоустрiй, асфальтове
покриття)

уДч a-C1,1r, ",uГ6,l=-
rъл+тt)tl c-l-pc УтС'У-

,,-J/.Y* lзлzzlээz->zzz/

21 .Щитячi майданчики
(об:lаднання /:lи,I,ячих

майданчикiв)

Висновки KoMicii: L ,&'пЦ-ЬKn, ЙО 
"o^.n aazt*-7

Ll
elz

I
,2а

a-?L e,Lz1z a447a-z 4
,zz.{

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

Голова KoMicii: головний iнженер О{ епельський С.м

Ч.цени KoMicii: заступник нач€tJIьни 'L- Власенко Т.о.

iнженер I- l категорl l 04 Гулrенrок А.В,

{ата огляду ,, ic ,, оз 2020 р.

Tl/ l

I

|y!|ezz2/zz

\---._:Z



4 Герметизованi стики J*Frr ,уr{.Ь

лllz/-o}<- ,z.q
il

5 п lдлога d-Тrrе r*t
6 Покрiвля d а"?, Ф"zb,Z,"@},,l

е-,/rZ azalJ fl
7 Водостоки

"ht[Ц.",е:.",r*I V y.ezz,o-zzш/
у

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

о Ба.,tкони, лоджii, ганки
(огороJження баlконiв i
лоджiй)

+аq5Ъ c,Lb14oe}zz#IJ а сrцСl,z:, V
ь

l0 Смiттспроводи (клапани,
стовбури, шибери) d е*бЬ c.Lмz,oа,,z27|,v e,иzcL4]

ll Смiттсзбiрнi камери
(водопровiд)

ь а СZQlrЪ iч.zb,zо|-/-/J4L,/ 0 enazaza l
l1 В iKHa ф 

Ж,a/,<,LФLl1-|7
12

ф*,,Ф1*ч
Ь аЦ.tтц lп с llt

!Bepi

lз Вхiднi групи Й"*t^ rtЁ),п,+ь /ll:zЮ **?

Козирки вхiдних групl 1 Ь з,,-уо Q'-+:**|u @-t7.1a4.L1

Електрообладнан ня
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

о|-ь r{tol,LLч|
еr,у|а4| а

аяёLQ|)

,_/./ <lf

Лiфти (машиннi примiщення,
лверi машинних примiпtень) ,|lац,4о rt2l,TLb' п.ае,юf}аuпю

d
h*,r"t

.в

1l7 Системи центрального О,)

l I

I

I

I

йс*lпr-Б*r.rrrzо |tt v 
Рz-z.сt<тz-сt/ |

]

l

i
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lб
I
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загального оf

розташованого за адресою:

Акт
ля бу,rинку,

1

d>" 
'Ь- 

В*."-- J/i
,4};4

(

/Z

afilЛ, ""й.rрф

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

Мr, що ниrкче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Шепельського С.М., заступника начальника ОД-504 Власенко Т.О., iнженера
l -i категорii Гуменюк А.В,,
] по
(дата початка огlяду) дата завершення огляду )

провела огляд жилого булинку за алресою: !: ,1, ,| /,' , (
dоl,Цц /!. а

i встанобил/таке:

l. Житловий будинок, загальна площа якого становить
кiлькiсть квартир - I IIтч к,

На прибудинковiй територii розмiщуються

(перелiк елемен,гiв б.пагоустроrо)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведеЕня огляду жилого булинку Ng /- по ё., "l 

.

litt.' ь Ч,",,i,; - комiсiя перевiрила стан'несучца ,д о.орБйу"*
l-_'.l.коRструкцlи, зовнlшнl та внутрlшн1 стlни, стики, покрlвлю, пlдлогу, BlKHa,

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

лъ
з/п

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (KoHcTpyKuii) булинку

Примiтка

Фундаментиl
l)

А ааР{) 6, c,z-b,<lэ,c,l-zzv
<2 () Q-"71(2-/-Ll V

2 адиФас Ь 3cr,PrTt-^ ":rша\J (l cyaol,c.lt

з Стiни +/тв,,оИl;оп-,по /zlr,lоХ"ц

жилого

I

(назва виконавця послуг)

I

I

I

li.


