
опалення

l8 Системи гарячого
водопостачання

&*Рбr, /uzzzl2 /4117

l9 Системи холодного
водопостачання i

каналiзацii

О*"-VпЛ7 е ,hl,zzl-c
)lz-rrzl.

/

20 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфа-,tьтове
покригrя)

,ъ a?:#/,{a/zlf

21 Щитячi майданчики
(облалнання ди,[ячих
майданчикiв)

Висновки KoMicii:
4OL1 }э1

.Ч/о'a2,1941l?

,/ю.{-
ereC2 aZZ1-744

L е,"1 е,/ С2 z,

ь эa ) rz,Z|>

(ouiHKa технiчного стану, висновок про го,говнiсr,ь до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер О!-5 епельський С.м

Члени KoMicii: заступник начzLпьника 504 l - Власенко Т.о.

iнженер I-i категорii О

Щата огляду << С '_l >>
f1 2 2020 р.

Гуменюк А.В.
./

l

I

I

I

) ct4) ,t

,



4 Герметизованi стики Jо-лБrr,*,r^
| 0 /о*.rrоч

5 Пiдлога

е447 Q 44 t
d, а

6 Покрiвля

ф
t O,Llэ4lg,Lzz

eoaz aB,oz,f
d а

l/

,7 Водостоки

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi of-,PX r-**1ю,"7LЪ

9 Бапкони, лоджii, ганки
(огородження баrконiв i
лолжiй)

d a"rPT:#3
Смiттепроводи (клапани,
стовбури. шибсри)

ll Смiттсзбiрнi камери
(водопровiд)

ф"*Рr /п-ъ /LL.лсо)|44.1 7
11 BiKHa d з.у&:::о_*,/' v @r?l а,4/,1

/.41lb{ Ф-цти7пезёl

,€1,
(J

<-e&{l
Q1LU,{а-12 !Bepi

13 Вхiднi групи

14 Козирки вхiдних груп t"*7-r
l"r"r" -ч

t1,1э

l5 ЕлектрообладнаншI
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

ь
)ja ц-?

ёуп

фти (rrашиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

lб Iлi Jpu,4*r* В
,LLl

17 Системи центраJIьного ^hо^ЙБн е hлl<nuTTto|
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зага.пьного ог
розташованого за адресою]

лого будин кУ,
Ь,/ а /6

Акт
ляду жи

&, illrz а

Ьаюl о,х- йl
ftП:Л, маЛстф

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

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписмися, комiсiя у складi: головного iнженера
Шепельського С.М., заступника нач€шьника ОД-504 Власенко Т,О., iнженера
1-i категорiI Гуменюк А.В.,
з О9,,ОЗ .lf'h по ОзОз )-L)
1лата ,,оrЙку оЙ"д97 lдата-БфйБнГоглялу)

бцl У"*.,1провела огляд жилого булинку за адресою:
9l;,t',rlna / 6 v 1/

i встано/ила 4аке:

1, Житловий будинок, загальна площа якого становить /tз'у з о кв.м,
кlлькlсть квартир - /о! штук.
На прибулинковiй територii розмiщуються

(перелiк e.lteMeHTiB б.ltагоустроtо)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоТ територii:
, Пiд ч?с пррведення

,ь -l ),
|/ elLo1 ъ Ч),<i пh с,-х
*&йБ*ц,Гййй"i
дверi, системи I {O, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

огляду жилого булинку Jф ,/t: по {.,t.l
омiсiя перевiрила стан несу-qц* * о.фйfr-u-оп^
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiллоry, BiKHa,

2

лs
,зlп

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкчii) булинку

Примiтка

Фундаментиl /-.r,buo,ro
сrт1 a4Jd ( rэоft о

Фасади l, ,5o?e*r:.r'() q cryL а4.1

] Стiни /Ё)rn4 zloz ?,z(

L I

l


