
опа,[ен}tя
е:+14 cz4l)

Системи гарячого
водопостачання Ь а оrfо ё o,e-b,z-Zl> ц,ZZt

Ф4аzl.|
,L/

I

19 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

+а l.Ю ý) р21,4сlэ сс ес ь/LJ n aazCtz.t /
20 Прибулинкова територiя

(благоl,стрiй, асфапьтове
покриття)

,* э cz.P&'"zb.*"x
':-/ bnnТo

2l Дитячi майданчики
(об';tаднання дитячих
майданчикiв)

Висновки KoMicii: е, ёlо-
Zzс C2-erZ cZ.

а2z-ё az{.!ra4-1,-7
a-ez:.z-

Z-e>r.zcr-6.z.5
yyl , zL,

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

Голова KoNlicii: головний iнжене епельський С.м

Члени KoMicii: заступник нач ника Ofl-5 Власенко Т.о.

iнженер I-i кате i од5 0,1 Гчменток А.В.

ffaTa огляду n y''l ,, о/ 2020 р.

504

I

18

1

4-?LZ/

-ь
t

/у



е+иlizl,t
4 Герметизованi стики ь

е4.74
2.-рбh

а-И7 u
L.zлLr,l.Z2е21/

) Пiдлога

Покрiвля iо."У;tru r,*,*i /

7 Водостоки ф-Рrrffi,-*ч
8 Сходовi клiтки, сходовi

маршi d э*р?_*r""7
о Балкони, лоджii, ганки

(огородження ба:тконiв i
лолжiй)

d э*рв-;7;**/
l0 Смiттспроводи (клапани,

стовбури, шибери) 6 aф&*:<l" U {/п1 а4,ц

1l Смiттезбiрнi камери
(волопровiд) i/

ll В iKHa

#", f"Бt* 
tпь P-tzcp,l-.

й дце"r€,LJ б et4Qzlt

|2 flBepi э"r,fuж*"Vd

ф*,/^tr U

|4 Козирки вхiдних грул J,-YrS, ta
ч

h2-I
c-ecL,n1

Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

l5 d а"р&#*::"*/

lб Лiфти (машиннi примiщення,
дверi маIпинних примiщень) ,?*ч Sr,:;-l,-r,

]rа
fu?uс

|,7 Систепли центрального ф Аа-Q,оСе:* iю4llц

I

I

|,

I

I

I

I

lЗ |Вхiднi групи

l

I



Акт
огляду жилор булинку, t r vю: 1,h L,'t ttz C.',,t е (, lL'"'(l , -+ /

ry/
(П,I.П, майстра)

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
Шепельського С.М., заступника начальника ОД-504 Власенко Т.О., iнженера
1-i категорii Гуменюк А.В.,
s /З о| l^сь

загального
розташованоrо за адресо

d r
Р,а,* Ml

по /r'. cl -?l
(дата початку о.ляф

провела оглrд жилого булинку за адресою:
я{

(дата завершення огляду )

аzz,tэ,t e4nzzzz

l встанови.ца таке:

l. Житловий будинок, загальна площаякогостановить Lз /э LC кв.м
кlлькlсть кваDтип - штук.
На прибудинковiй територii розмiщуються

з5

(псрелiк елемснтiв б;lагоус,r,роrсl)

2. Технiчпий стан жилого булинку та його прибудинковоI територii:
Пiд час прове.]ення огляду жилого бlлинку Л! ;'7 по ltJ

ь',' lсiс. n еt- tLtQllL| комiсiя перевiрила .,,u" n".1 .,.*, ,u о.орБГуu-оп"*
.l

констрчкцlи. зовнIF]нI та внутрlшнI стlни, стики, покрlвлю, пlдлогу, BlKHa,

дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзаrrii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

Фасади 72

J

cz. е2Ь рСФзle
92l a-1l/

zb La1l2z2€.c

л!
зlп

Висновок про технiчний стан
елемента 1KoHcTpyKuiT.1 буди нку

ПримiткаНайменування елемента
(конструкцii) будинку

'L/l Фундаменти 4 rУ{,'еzl,tfuлмч Cl*z Q.

Стiни

аэ

.-z

Jo

ь


