
опалеtл ня
апа/{,1

l8 Системи гарячого
водоflостачання

l9 Системи холодного
водопостачання l

кана.чiзацii
Прибулинкова територiя
(б,лагоустрiй. асфальтове
покриття)

ф а"рО#::1
20 6 7аРО^"zЬzа.э.rх

L"4 rz ot-/ e.f

21 Дитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

ф аr,рФ'aLb-lz|o2lLLl/
elйQ-zLl

Висновки KoMicii: ёqеrФ €-Lм| С{ )/", е!.ёсtiQ,,( "4 @<\е,э,.е- _
;;ai?1Lc,4n L? ъ( с, t 1 ) 6 //

I

(оuiнка r,ехнiчного стану. висновок про го,говнiсr,ь до експлуаr,ацii жи.пого
булинку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер пельський С.м

Члени KoMicii: застулник нач ьник а ОД-504 -'- Власенко Т.о.

iодiнженер I-i ка

Щатаогляду < rб >, с)3 2020 р.

ф я*рrЬ"l@t/ч- U I enn а4r/ l
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I
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' 

,,,,!с"^ "r*,./ Гуменюк А.В.

,./



e|na-4/
.+ Герметизованi стики

п,hеSЦ.*rоЬ
{ а 

/цrлсоlDrll
с

5 Пiдлога Ь 2".9о&' е-l-Ы,оо e-otl/
О [ etta,,C,t'

6 Покрiвля ,А
с1,+иа"

7 Водостоки Ь,,Рr
/uL/lOl,"4/

,"ь

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi d*p^a ,12 ->,тъЬ *1

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

А an\ 1r' -+*о "U/C-l zl Cl.tct

l0

ll

Смiттспроводи (к:rапани,
стовбури. пlибери)

Смiттсзбiрнi камери
(водопровiд)

,ryГf;,л"ю",_7
do.,fby,o"-"

h

,t:

Cl

zaц7l4l
l
/

l1 BiKHa

Р1""* 2a"",c,iKclJn-,

l2 flBepi &M,f*ay
ficctce1 Ёt-!
,4mтсЬ

lз Вхiднi групи
G*|uбц,rо-,оь| { 

vucezov,"1-1
l4 Козирки вхiдниа ррул

а,уе' LLbйO.!а-L
еиrа4ц

d Lll
ех-Ь..О LtlL/

€lуlQ i.l
afr{"d а

15 Електрообладнання
(щитова, мережi, булинкове
освiтлення)

е2--{

16 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень) ntfior4nor-",o ,4

ihCnnoF-LlLo}222/

17 С истеми цеI{трaL,lьного Г а ай4; цыLо еt_цt|
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загального ог
розташованого за адресою:

Акт
ляду жилого булинку,

dzsl Ozz.h,la /6
<J о/

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

(назва виконавця пос.,tуг)

М", що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Шепельського С,М., заступника начаJiьника ОД-504 Власенко Т.О., iнженера
1-i категорii Гуменюк А.В.,

по o6.oj.яr)зо аD
(да,I,а початку ог"-l ,l })

провела огляд жилого булинку за адресою:

l встановила таке:

1, Житловий будинок, загальна площа якого становить
/хр

(дата заверtп ння ог.lя.it} )

/6

кlлькlсть квартир - штук.
На прибулинковiй територii розмiщуються

Q а ъ ц-"Q1tzЙ llcc- €-эzоJt > z bz{ Д itzz| n2162) q:czrt Р)е-2с//
а

ol т,ериторll:
b.tn

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинков
Пiд час проведення огляду жилого будинку ЛЪ /6 по

Ом]r"r'2 комiсiяперевiрила.ruпп..упr**о.ородГу*uп"*
коl#тЁукцiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,
дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзашiI, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу rериторiю.
При чьому виявлено:

2

N9
зlп

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (KoHcTpyKuii) булинку

Примiтка

Фундаменти

Фасади С я*rое'сц,се<2zz/,U U (ра /C!-lCl

J Стiни

Оr€.ц.. Ф.rtr,
fl.I.I.11. маtстра)

P99t 3 У кв.м,
----_7--

ll
ij ,/

ф JаИfuaz&zz4 4-е/4/ l l


