
опалення
е tIлtl

l8 Системи гарячого
водоIlостачання

11, .4*fnb с-z.ц-о ,L2/z/
ez,lz cx-zL,

l9 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

Ь 5сzрбh а2-Ь /-&.
erna4J

20 Прибулинкова територiя
(б:rаt оl с грiй. асфаtьтове
llокрliт-l,я)

21 Щитячi майданчики
(об';tаднання ди,гяаIих
май,цанчикiв)

Висновки KoMicii: (L ё"'o-<,t,3 !о,)

:э,лz cZ

el, a//9zlyz
e/z,/ о ,1.<2z-z

еz)z/

(ouiHKa технiчноI,о стану, висновок про готовнiст,ь до експлуатацii жилого
булинку у насr,упний rIсрiол)

Го;ова Korvricii: головний iнженер епельський С.м

Члени KoMicii: заступник начальника ОД-504 Власенко Т.о.

Гуменюк А.В.д-504

2020 р..Ц,ата огляду ,, У):' ,, о/
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е,"п ё z,C,

1 Герметизованi стики ,ч
lёэ

@?11(!,?{r

n2$-<Z,(acl

5 Пiдлога d аЧ"е ж;:,",/
6 Покрiвля

э*роВ;у;**1
7 Водостоки

d,4 оЦr(.' а/4 t с aczz t Li/

" (J otrlRaz4 а

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi АцрА.Jl d

a-Lb уt-ю1/l"(-1,
еrи ас44 tв;ь

9 Ба-,чкони, лоджiТ, ганки
(огородження балконiв i
лоджiй)

l0 Смiттспроводи (клапани,
стовбури, шибери)

ll Смiттсзбiрнi камери
(водопровiд)

чJ-,о,-УБх е /uuzэtzм1

"r et b /aц-LzL/
e,*l а7L1 '

&4 3
ll Bi кна

l2 !Bepi d зсrхо,.t Lч**т
ч 0+п a.c.dt

lз Вхiлнi групи ? Ы ez4,,,ucсx-elz
€rуtа+ч

ь {-/
а

11 Козирки вхiдних груп ,&'clbl4
941а/,с2

*{d, ё"r
l5 Електрообладнання

(щиr,ова, мережi, будинкове
освir,-rення)

aT 9-}1ali'8- "z*,

lб Лiфти (машиннi tтримiщення,
дверi машинних примiпrенр)

dу
l12

юеч )2L.€ац,- (-
,tэt_/.!z,Lt-t

**7,lo

|1 Системи центрмьного ё зaoo€'e-L4 tюzezzy'
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I
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загального ог
розташованого за адресою:

Акт
ляду жилого будинку,
п,l L)Гсrео l c,ъzeczi
IZа-п,ц А у/

(I I.1.П. Iлtайстра)

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

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписа,тися, комiсiя у складi: головного iнженера
Шепельського С.М., заступника начаJIьника ОД-504 Власенко Т.О., iнженера
l -i категорii Гуменюк А.В.,
з //_с)/.!/ по /?(,)?'io}
(да,га початку огляду) (дата завершенI{я огляду)

ry| обрzz-сl tz е-ь ,czzzs- -З 3провела огляд жилого булинку за адресою;

l встановила таке:

l

l. Житловий будиrl
кiлькiс,гь квартир -

ок, загальна

'j 
l.t

площа якого ,rопоuлrо J3 7 У i' О *u. ,,--------------т-
штук.

На прибулинковiй територii розмiщуються

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його п рибудинковоТ територiТ:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Jф j j по

|''с,,,.tc: lt t:l, /-alic|/KoM iсiя перевiрила стан несучц* * о.орЙ{уЬ-о"""_
конструкцlи. зовнIU4+rl та внутрlшн1 стlни, стики, покрlвлю, пlдлоry, BlKHa,
дверi, системи ЦО, tВП, ХВП, каналiзаuii. лiфти, електрообладнання, дитячi.
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

Лs
з/п

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкчii) булинку

Примiтка

d эч,&#а*-t
.) Ф l1аJас d я.р&1*,р*?(J (J €rпа.zс"

) Стiни d яao.o,djelь."Lalаz/

Фунламентиl


