
опалення Сли a,t,ct

й ? ИСе4Ll

l9 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

ё а"рuh;.*,*?*а'' б c!,4n О<-<,a-/

20 Прибулинкова територiя
(б"лагоустрiй. асфальтове
покрит,t,я)

А ).ф
€lЬrZ,о
er4(P4Ll

2\ .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

Висновки KoMicii: ;Э) /2- zz-Za*_r,?/

e/Lo, cz }2z

о

(ouiHKa ,r,ехнiчного cTaнyl висновок про готовнiсть до експлl,атацiТ жилого
булинку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер ОЩ_5 шепельський С.м

Члени KoMicii: заступник нача,,Iьни Власенко Т.о.

Гуменюк А.В.

.Щата огляду <, "lb > оз 2020 р.

L I

l8 Системи гарячого
водопостачання

I

t

(

lQ

iнженер I-i категорii ОД-504



е,7,, а4С-!

4 Герметизованi стики ь п
a41-1

) Пiд.цога J t"Р€ 2z c|aL|

6 Покрiвля
е_L&7Сю-.-.L1.(-1

4.r7а|-а./ /аutr 6-d

7 Водостоки d"ф,1
1/

ю,r}1})
9z7

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

/u/!Ztr".4,а1
с*, /rl,L)

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

ф 
аа€Б; art @цc,l

10 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери) ,J rf/Jb'ц4"/,l"22z,r|-

l 1 Смiттсзбiрнi камери
(водопровiд) d*,"frBye

Ф*"7,
'r(l-(/aaLez,l

l1 В iKHa

[Bepi
#*,,fuбуо .пъ|,

,1 Ccecd<4
13 Вхiднi групи

"kЕ,*r>,,*I v 
|uсеtD<тлzz,|

о}*

l4 Козирки вхiдних груп ,р
t

gi,+oTlt6
v /utlc*-c t,оt1

l Рэ, ъ

15 Електрообладнання
(щи,l,ова, мережi, будинкове
освi,г"rення) rРL oltyazоezlll/

е ,t2,zLaъC-/

lб Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

gJrrц!а1оrо?rt,L,, 4
r>*L lt blc_o clzzt /" I jac-l.<,c(cQz t

)1С( € .Tt

|7 Сис,геrtи центраJIьного Ь 1ар,оР c2,/g-zo€lzzy'

Il

I

12

t]



загального ог
розташованого за адресою:

Акт
"llя жилого будинку,

n cl,

Ca B,ol, d а
(П IЛ-"айсrрф

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
жит,цового фонду Оболонського району м. Кисва>>,

од-504
(назва виконавця пос,-rуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Шепельського С.М., заступника нача.],Iьника ОД-504 Власенко Т.О., iнженера
l -T категорii Гуменюк А.В.,

(^ zrJ ,l-/ по 4_6.oJ2ol,]
(дата початц, ог

провела огляд жилого булинку за адресою:
т7а

у

l встановила таке:

l. Житловий булинок, загальна площ а якого станови^гь [9*6 Yо кв, м,
кiлькiсть кtsартир - /.1р штук.
На прибудинковiй територii розмiщуються
0tL,l, ?t/l'l пtaс еlъсll, ,tцl dxlczI еzцт) q.zi zL4kё<

al

(/ (пер/лiк елементiв бла.оустроФ 
TV

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинков
Пiд час проведення огляду жилого булинку Дi lz/ по

ol територll:
Xy'll

ll,Zl
конс укцlи, зовнlшн

комiсiя перевiрила 
"r*r, 

*r..у"r* ,а о.ороджfuа,"uпr*
i та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,

дверi, системи I]O, ГВП, ХВП, каналiзачii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики 1а лрилеглу територiю.
При цьому виявлено:

Jф

зlп
Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елеl\lента (конструкчii) бу.rинку

Примiтка

h аПРrЧеZЬzсtэеZlец|v az yzen KlФундаменти

2 Фасади

l

,ri,et-#o ееtt,ц
vа4,Zce / r

d,r
J Стirrи 8 7аррd; et&uoeeee7

ёцt Оя,t(/ U{

I


