
опа_lе нн я l1!.цэ4}Ч
l8 Системи гарячого

водопостачанЕя

l9 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

*ч

20 Прибулинкова територiя
(благоустрiй. асфальтове
покри,tтя)

а a"peffi:"?
2l Щитячi майданчики

(обладнання дитячих
майданчикiв) ry,жffi",ч.ffi;;z

a-
'Р,z,tОrГ/ €

Висновки KoMicii: -Э oi e|-lc<С<--, ЙО- сё€ОeZzbezt-z
€/cLa }a еzё'}}

eL ? э ?2z /zz\

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

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

Члени KoMicii: заступник начаJIьника Власенко Т.о.

iнженер I-i категорii Гуменюк А.В.

!'ата огляду ,, 8Г ,, оa 2020 р.
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€;lt R_.| c-t

4 Герметизованi стики оt*,7.Sч ю,рLё,,

/?aцZzea: ?2"/

5 Пiдлога
ъ с, еа{) е| |",2Z {oz z-l-Lf

'/ 0 c,rn aru' l6

6 Покрiвля ф а*trЧ,r::,:'*"7
7 Водостоки

dо,flzSц"о,пь |цц )а,
/

tlt,l

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi йc- hlб,l-,.o"bl v 

FLeLzeOla4L
cl
(/

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лолжiй)

d a.rb *#X,::l
10 Смiттепроводи (клапани,

стовбури, шибери) ф аоф;ffitr-а
1l Смiттезбiрнi камери

(водопровiд)
1l BiKHa

" ,*,ч
е,п&.tt
е,Zё

|2 Щверi

5 a.Pb;"zb,ze"11,6
- e-4rla4Ll

+
1з Вхiднi групи

#*"lr5r-'}".Ъ /ч,/r/,
Ьй

l4 Козирки вхiдних груп i*,f*TVoЪ-"*ft
Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

* б o7o4'ezb,zaz'^r
" а;zа.lt,l

Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

clfthCZфl0,0>'zЪO 4
пАе,оО|-.'""'ff fti|l",

\7 Системи центрaшьного ofcr"* hоб Ц 14.тъсЬ

,/

I

,Ь а-Р

15

16
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загального ог

розташованого за адресою:

Акт
лячу жилого будинку,

Сп€zцч g d
@:Л. "utсrра;

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

од-504
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
IТТепельського С.М., заступника нач€lльника ОД-504 Власенко Т.О., iнженера
l-i категорii Гуменюк А.В.,
l l0.О:Э, aOJ
(дата початку огhяду) (д"rа з"""р.*rf Ьгляду)

а,

по 4о.Qэ.зд )

а:-,-- апровела огляд жилого булинку за адресою:

l встановила таке:

На прибудинковiй територii розмirrlуrоться
Cи,,t,.c tl-zz',| "цс.) q!z!!:,-"
т

2. Технiчний стан я(илого булинку та його прибу и II ково
проледення огляду жилого булинку Nч по

i т9ЁиторiТ:
-6lzzl.,Щiдчрс

|Lы,h,, /Ll комlсlя перевlрила стан несучих та огор,7TP- 7a 'коrrcтрукцlи, зовнlшнl та внутрlшн1 стlни, стики, покрlвлю, пlдлогу, вlкна,
дверi, системи IfO, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

Ns
з/п

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкчii) булин ку

Примiтка

1 Фундаменти
Ь 2,?t;,#:*a

Фасади фа.чr*r#::"*'/
J Стiни LА/.l ц( еlёzlОсzzё

<J Ul|

l. Житловий будинок, загшIьна площа якого станови ть /.l, 

'l' '' 
51n . .,

кiлькiсть *"upr"p _ ' ,Я/6 штук. --------------1-

2


