
опалення

l8 Системи гарячого
водопостачаняя r"-7,;( Ll е r_222z-a,l-

1'.ч
U

19 Системи холодного
водопостачанrrя i
каналiзацii

e-rfur€ r,a/z/,*T^7
]0 Прибудинкова територiя

(благоустрiй, асфапьтове
покриття)

2| Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

е)Висновки KoMiciT: а1ыа . < ,42ДlL,?r?фо
l ,Tl 4 бzепql xzri

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

Голова KoMicii: головний iнженер О.Щ-50 епельський С.м

Члени KoMicii: заступник начальника д-504 Власенко Т.о.

iнженер I-i категорii О _504 Гуменюк А.В.

.Щата огляду << &О >>
ол 2020 р.

| Ь!ч/rаr,,ь >"4/ML,-

| ,,*+.'-",,T"l-J-
Il

1,

л,".ir.tl L,ои,уIl)о^ а еr> rпсэ /"-zza t/ 0 о

\з:-;;-'



4 Герметизованi стики

5 Пiдлога }*7*-7" а

6 Покрiвля ,*rv е rL,zL*L/о

7 Водостоки ,+*уГrл,tэ-",Лv 
/,ze:-zoo,Z ч

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

9 Ба,чкони, лоджii, ганки
(огородження баrконiв i
лоджiй)

* rft.""!f*'/Ч еь4.1се,й|

l0 Смiттепроводи (клапани,
с,говбури. шибери)

l l Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

о/г*7rlче l,..,r*a
l l оЬ ё*r"_r#.аBiKHa

l2 !,Bepi fu *афrh'
eм сYо-а, 0

oz

lз Вхiднi групи фr*/"",tr F/2z14/z-,4z7

l4 Козирки вхiдних груп ё hapatl'el1-1,Mlzl7
e,"1,241,1

Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

,* с=-p14l

lб Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

cz еПqft-rтt
c-ezJ !u п

,l
g.6

|7 е2 azoez{,Системи центрацьного '€2ь|(д2z4
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I
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загального ог
розташованого за адресою:

Акт
ляду жилого б дин КУ,

в

С.SЬо/,,4- У}
{П IJt ,а,iсrрф

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

l/"z

з //3 /Pyg.y,

/.ta-

(.f ата початк\, ог,,rя

iвстановт{л а таке:

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

ь-э

(перелiк елементiв б;lагоусr,роrо)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибулинков
Пiд час проведення оглlIду жилого булинку ;Цl 2 i? по

комiсiя перевiрила стан несучих ,а о.орJлжуu#uпи*--
конструкцlи. зовнlшнl та внутрlшн1 стlни, стики, покрlвлю, пlдлогу, BlKHa,

дверi, системи ЦО, ГВП' ХВП, каналiзачii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

J

J\!
з/п

ПримiткаНайменувангtя елемента
(KoHcTpyKuii) булинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкuii) булинку

Фундаментиl $ 
'"Ра, 

о2ь,/ю42э/-"0фцс?е4"tl/

2 Фасади d 7aPh L4ы-о'}zzvlJ О uo"""'

Стiни о/7 цаа_rh\ е.l-&4ю eztcl1 l2zxt Cz.lt-t

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Шепельського С.М., заступника начальника ОД-504 Власенко Т.О., iнженера
1-i категорii Гуменюк А.В.,
з / (, Сlэ ir* по l7 с.^,> zjl}

(лата завершенняПогляду)

I


