
опалення hzeleo t??ц]l/
l8 Системи гарячого

водопостачання anс">,оlч617юо""ъtl U /r*u*a
19 Системи холодного

водопостачання i
каналiзацii

Фо",f,чБу ) (1'l L l^

ru2L,ca)a/"
|/

Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

\п u-ьr-56-е-
)Lо ?1, t:Ta_ >Tz<,1-

PU./ n r*r"o", ,,u, /
21 .Щитячi майданчики

(обладнання дитячих
майланчикiв)

Висновки KoMiciT: еL6з<ч @ZZёtl-LQ-ze..rz
€).-с С1_ 2zl

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

Голова KoMicii: головний iнженер О!-504 пельський С.м

Члени KoMicii: засryпник нача.,чьника О Власенко Т.о.

iнженер I-i категорii ОЩ Гуменюк А.В.

Щата оглялу << Я ( >> oV 2020 р.

]"
}

2



ha"!zo/ "q
1 Герметизованi стики

с,фА
{/
e|blz.Oez'z

Br7zц*lа /

5 Пiдлога
а ссцТ() e-l44c c,z!z/
" d e,"ltcezcr' /

,}

6 Покрiвля ,l баРЬ'""ь,","",v
7 Водостоки

J7С"r,hБqю,4<,ьl а rzа2ёе7lа,L7
8 Сходовi клiтки, сходовi

маршi .J РrCllt к)}2L.|э *l
9 Балкони, лоджii, ганки

(огоро.лження бапконiв i
лоджiй )

Й а?&*,*,.-/
l0 Смiттспроводи (клапани,

стовбури, шибери) а уСqýЬ eLb*,o a22l/
tl 0 о-па-rц U

l1 Смiттсзбiрнi камери
(водопровiд) аiо",fаБ Ро,оь lze-.ee-er zl сс,/

6 Се Paý' r-z bazz> е}2.еЧ
- U р,zисl-+<а'

ь
l1 В iKHa

12 d 1аlК"- ezuet>"zl:f

lj

Щверi

Вхiднi групи *"Pr
r".."r"-i/

6 -zztб

14 Козирки вхiдних груп a}*,,Pt
rp-.ezoe,e/

1g) z,],L Ь

l5 Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

ё-zzе,,,.z-О €-<>

|,о."rБ? е l"" -zz-C</

l
ЦLLs-zL

'- L e,z,z-z-/

Jwh CLL|ю ye""Lb
L?F,2,.L(o-e_|zL/llI-t€,l

416

|7

Лiфти ( маrшиннi примiщення,
дверi лtашинних rrрилriщень)

Системи центрального с#е,.kеб./ е
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Акт

?-аrr,rц d, у
(П.I.П. майстра)

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

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Шепельського С.М., заступника нач€шьника ОД-504 Власенко Т,О., iнженера
l-i категорii Гуменюк А.В.,

по l(o? я
(дата завершенйя огляду)

п/ ОБо,е-о.l€hzаzz| З{ 4,

загального
розташованого за адресо

J

з ;r.oV z
.la l а lI0ча I ý\ 0l,JIя.1}, )

провела огляд жилого булинку за адресою:

l встанови.qа таке:

l

l . Житловий будин
кiлькiсть квартир -

ок, загаJIьна
:/6

плоша якого становить 1З /17 ХОкв, м,
штук.

На прибудинковiй територii розмiщуються

(перелiк e,reMeHTiB благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибулицков
Пiд час проведення огJuIду жилого булинку N.- 3l б по

ol територll:
lrЬ,

Обо'.е(-rt сь,саееЦ-/ комiсiя перевiрила стан несучих ,u о.оролТуuЙоп"*.- п
конструкц|и, зовнlшнl та внутрlшнl стlни, стики, покрlвлю, пlдлоry, BlKHa,
дверi, системи IlO, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та лрилеглу територiю.
При цьому виявлено:

ль
зlтl

Найменування елемента
(конструкцii) булинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкчiТ) булинку

Примiтка

Фундаментиl
d >"ц9::*",у

2 Ф иадас ф а.ео *;3:"*t
J Стiни |iФlh/5ша.r-rz-6


