
опалення
С 2П &44

l8 Системи гарячого
водопостачання с

,,
А ФИЪ- oz/-,CD e/еl|
U (.) glna*l V

l9 Системи холодного
водопостачання i
кана.чiзацii

d э Чrе" е,,цэ {Ф'zz7
\J (J е-r,r? @rrl

]0 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфапьтове
покриrтя)

л .-,
<a ае,т,l-п-о U о
ае Уаzоr>r! 6 а.zzlцl

21 ,.Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

Висновки KoMicii: a2- 8-aL4Q. С L. L.Lray'

Q,?,п

(оuiнка технiчного стану. висновок про готовнiс,гь до експлуатацiТ жилого
булинку у наступний rrерiол)

Голова Koмicii: головний iнженер ОЩ- 5 епельський С.м
/.

Члени KoMicii: заступник начальника

iH;KeHep I-i категорii

Власенко Т.о.

Гуменюк А.В.

!ата огляду (< :'у 
>)

п2 2020 р.

I

I

l

-1<

l

>sэ {l; чz
,-рJл0, rа- ъ,,.l] ,-/о 

l,"., , oI rtrr,5, /nP L,',И ео --rrДr.j/л

a,Y/1l//z

ч:-,r'



Герметизованi стики l-й*lйt 2О ,,LЪ h,e
/

цzDzL 2r4.С,

5 Пiллога
ч*с 7

ca*lL4

cx+.zzo/ll

6 Покрiвля #a-frйve P,ooo*1
1 Водостоки

Убrff--*?!|7о

Сходовi клiтки, сходовi
маршi

о Балкони, лоджii, ганки
(огсlродження бапконiв i

лолжiй )

С--рr r.rrr*"7zz4>

l0 Смiттепроводи (к;lапани,
стовбури, шибери) ,А 6*rЧ::r*ч

1l Смiтгсзбiрнi камери
(водопровiд) йеr*/.tZЬцrtэ rпz, rzezz/ilTJl,tUf /

ll В iKHa

12

1з

Щверi

Вхiднi групи

fuzlzo/.yаэ rтl4эJ
aloT"

,"l -illO 1

с

r,,r
)O,йl,
/L?-IZLO L

14 Козирки вхiдних груп Йo,"faz 1tЦzЮ
U

zlD }L 
'

r,Lъ r" "i/
1_5 Електрообладнання

(щи,гова, мережi, будинкове
освiтлення)

э,hо-,,Уrбf е r ,rz.1.1j, l,

16

La4
l" rооLо *rr7 /11 '"l4

,tv ь,"ц
hае)ю

К) /(),тL{-,

17

Лiфти (машиннi приviщення,
;1Bepi rtatttll н Hi.tx rIриrтitцень)

системи це ального
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розташованого за адресою:

Акт
загального огляду жилого булинку,

4 с:| :l-

5 )с) цll4- i
(П.i.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського раЙону м, Ки€ва),
од-504

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у скJIадi: гол,
IТТепельського С.М., заступника начальника оД-
1-i категорii Гуменюк А.В.,

овного iнженера
504 Власенко Т.О., iнженера

по 9f Оэ.а.t'tr
{даrаЪЙрйнЁ" оглялу)

fuч. deцg;'! %цjrфq Дб

з

(

ь. оз. я7)
ДаТа l1ОЧаТК}' Ol'Jl ЯД.y* )

провела огляд жилого булинку за адресою:
a/

l встановила таке:

l. Житловий будинок, загыIьна площа якого становить
кiлькiсть квартир - gC штук.
На прибулинковiй територii розмiщуються

7оJЗ о кв. м,

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинков
Пiд час проведення огляду жилого булинку ,Ng J б по

ol територll:
:,

. Гiпо)i' Q, ,tl,tf,с-комiсiя перевiрила claн несуtlих та о.орГл*уu**"*#
коЕ]струкцlи, зовнlшнl та внутрlшнl стlни, стики, покрlвлю, пlдлоry, BlKHa,

дверi, системи IJO, ГВП, ХВП, каналiзачii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При чьому виявлено:

7

Nq

зlп
Висновок про технiчний стан
елемента 1 KoHcTpyKrrii) буди н ку

ПримiткаНайменування елемента
(KoHcTpyKuii) будинку

l Фундаменти bta {,О&',шкtэ,",1
€,tt

ёЖ:"*,*,"flф

3 Стiни Й АLLРюФаlА,Lо2urll < a-tzl

Фасади

l


