
опалення e,rrzal.t4

18 Системи гарячого
водопостачання

ф J,r16.'е-еЬzZВЭ,
И aC/Z-l

*7

l9 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

4 & "u+ЮеДаяез4аа/ U

20 Прибудинкова територiя
(благоустрiй. асфальтове
покриття)

а еcl5a+t+ "?o<'6-4_--
2ап-V22аэ-t"."пQ
ис"tУ:че /"**"*"*l

2| ,.Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

j 'ez-b aa.c-z
р?,4 а44' ?

Висновки KoMicii: ц
,)

(-r4 е/-{,?l1а ez
,|

?Lе
<Zlt-cz &- эеz acz

еч р_ l1,1-1L5

(очiнка технiчного стану! висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiол)

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

Члени KoMicii: заступник начальника О л Власенко Т.о,

Гуменюк А.В.iнженер l-i категорii О!\04

Щата огляду << / L, >> r 2020 р.

I

I

,qJ

lu'/e-ry-;Y.4L|1

,ь

I

,

t:



i+ Герметизованi стики

) Пiдлога ,./,z|e чl
Ov.2r,с

6 Покрiвля t--V*l с /uJzzo 
о-7

7 Водостоки
,n fuпt5ч ,сrrrсС,, )tеtаоz т*
/ -V l/ t

cJ L/

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi #*Ptr ,,ZLo1.4

/,О r?Lb
р 7

Ба.,rкони, лоджii, ганки
(огоролження балконiв i
лолжiй)

9 ё а*f е47а,za-.?
&'*ъ

l0

ll

Смiттепроводи (клапани,
стовбl,ри. шибери)

Смiттсзбiрнi камери
(водопровiд)

dаr
аzэ-l a.zZl

& zzl

а
ll В iKHa ,.?

Ь 1сЩЬ a%/D"zz"/
U (J q4 a.4-d-, U

**/d e/l, )/-С
€zпС241

|2 Щверi

Р"*".*7Jo*lз Вхiлнi групи

i*1,1
/uzZOlz:Tzcc/

pэ,>Tt L,

2au.o,ur6o
**/r-Y " ra.cldr{ ","/

Електрообладнання
(щитова, мережi, булинкове
освiт.lтення)

lб Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень) и

4
zz

17

l1 Козирки вхiдних груп

системи цен аJьного &'ц,ь,z-О

I

,1

)

I

l5

ь,



Акт

2-<l-пхц

загаJьн

розташовlltlого за адр

dу/ r
(II.1.П. ьlайс t,pa)

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

(назва виконавця пос,пуг)

Ми, що нижче пiдписатrися, комiсiя у складi: гол
IIlепельського С.М., заступника начальника ОЩ-
1-i категорii Гуменюк А.В,,

t)J
(]ar а початк\, ог;lя

провела огJlяд жилого булинку за адресою

l встановила таке:

овного iнженера
504 Власенко Т.О., iнженера

по /1. о|'яо,л
Цul" -Ъфrr:Й& о.-лу1

,J оfu,ю,L%пц>,я/l

5,о |,

l

l, Житловий булин
кiлькiсть квартир *

ок, зага-J,Iьна

/l):
квплоша якого становить

штчк.
На прибулинковiй територii розмiщуються
au ryщ zць} ulalj 4(су Zur-
!

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибулинковоТ територiТ:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Ng,l / { по л,/

- / _------77-
( t\(,ct_c.t'с'ь /( ,tt,(f комiсiя перевiрила стан несучих та огоролфва,lьних.-г
конструкцlи, зовнlIлlнl та внутрlшнl стlни, стики, покрlвлю, пlдлоry, BlKHa,

дверi, системи I]O, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю,
При цьому виявлено:

,ф
зlп

Найменування елемента
(KoHcTpyKuii) бу.линку

Висновок про технiчний стан
елемента (KoHcTpyKuii) бу.линку

Примiтка

l Фундап.tенти ь эц"&
ё+il аzц 7'o2bxlX}

2 Ф иад d лэt"е "*"*1{,пU.цп

J I Lтlни фОrlrkZбЦ /O,T"L Ь /,u-lzla,tM ./

м,


