
опаj,]ення

l8 Системи гарячого
водопостачання d*Pr 76t+>z-b

F.zzze:},?zy
l9 Системи холодного

водопостачання i
каналiзацii "-l

20 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфа,rьтове
покриття) d lф;:::*r

2| Дитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

Висновки KoMicii: .) !еz+,lQ фa- ezzalzznle.+z
e4O+z<zt с7-,?2ас1)lю

az ezzT ,ro. e-l z.\

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

Голова KoMicii: головний iнженер Оfl-5 епельський С.м

Члени KoMicii: заступник начальника Власенко Т.о.

iнженер I-i категорii О Гуменюк А.В.

Щата огляду << ЯО >, 2020 р.
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lб

|1

еlц atll
1 Герметизованi стики

а*Рh;;::"-/А

5 Пiдлога Й бсzf,о{ ezb,zB"tol/
" c42tcr4Ll

6 Покр lв_lя

7 Водостоки /*-,Frruь /,uл,zо
zЦ
(

/?)

8 сходовi клiтки, сходовi
маршi },-,,fй7* 77Lb

)] LL/
I

9 Бапкони, лоджii, ганки
(огоролження бшrконiв i
;rоджiй )

-ZЬ<ххэ
ойса-rс,/

zp,o
о

с i,,Ь а у4
l0 Смiттспроволи (клапани,

стовбури, шибери) Аа*f"еZ"#
ll Смiтгезбiрнi камери

(водопровiд)
сtо.,/,цбсиаоь

{ О /uzzzrcla(d
ll BiKHa d a*P€;czё-lzo,cez7

се4 
'1с 

ez с/

l2 !Bepi ct 7аf,/r'паа--Zlэ
€zzl4-zz-l

"а

lз Вхiднi групи й а*р4;х;:7
14 Козирки вхiдних груп

Й 2,,ft, "Lb"/4r"ZzclоzэrСlаz,

l5 ЕлектрообладнанюI
(щитова, мережi. буlинкове
освiтлення)

,1 frф е ZtTaLO е22

Cl,zr az,1.1
7

Лiфти (мапIиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Системи центрального

ФVo.rk",о"
)Ц'G >LcrrL

qХь, hlБr,l е }u_llzzy.,,..l

4,/a (^

I

I

I

I

]
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загального ог
розташованоfо за адресою:

Акт
Jя у жилого будинку,

L

оо(rо" Ф d ,

(ГЙ.П. майсr,ра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
iкитлового фонду Обо.цонського району м. Киева>>,

о -504
( назва вIiконав]lя llос:t\,г)

Ми, що нижче пiдписа"rися, комiсiя у складi: головного iнженера
Шепельського С.М., заступника начаJIьника ОД-504 Власенко Т,О., iнженера
l -i категорii Гуменюк А.В.,
з Jо.оз аГ} по tt' Рз.sа}
1;lu,.u .,оrЙý o"4,,r9 GйаййрйБй" о.-ду)

'| )(a?, 4L

l встановиjIа таке:

l . Житловий булинок, загальна площа якого становить /jO65 бГ кв. м,,

Kl"1bкlcTb квартир - s/6 штук.
[{а прибулинковiй територii розмiщуються

Пiд час IIроtsедення огляду жиJIого булинку ЛЪ Я,О по

OMb,ri ti комlсlя перевlрила стан несучих та огороджувыlьних
ltrконструкцlи, зовнlшнl та внутрlшнl стlни, стики, покрlвлю, пlдлогу, BlKHa,

дверi, системи I {O, ГВП, ХВП, каналiзачii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилегл} територiю.
IIри цьому виявJlено:

найпtенr вання елеменlа
конс кцll б дин

Фундашtенти

Фасади

(

2

_,}

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкшii) булинку

Примiтка

u,u;,:::/

{-"ZMcrnlzt_7
Cl l tСцlz-t

ь э",р

d чсrуtэ

Й <-r"ою (") сzЬ.оzl2l/Стil,tи

<'/ t) ,/

<J
провела огляд жилого булинку за адресою:

1перелiк елемен liB блаr oycTport1.1

2. Технiчнил-l стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:
Кзll .


