
опалення
€ иl О2,к.l

18 Системи гарячого
водопостачання ё a"Ve 'el,&-с-o

€.btQpaj
-а

19 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

h ате'trз:ft
Прибулинкова територiя
(благоусr,рiй, асфir,льтове
покриття)

ь 6 IZPX,,' t u 4,n с е L 2,1 uf,
V ezll ёr yt l

21 .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

ь a"p!,;y"ffi

20

1 '"с44 Сl_--

lzl l9-a, с,

q- e2/4)|4l!4a,/
I ll

cl t,( t ttb
e/L<(l al >,L /

Li( к yLc -r-е<гбzzl

(очiнка технiчного стану. висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у нас,гупний перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер О!-5 "Шепельський С.М

Члени KoMicii: заступник начмьника О,Щ-504 Власенко Т.о.

iH;KeHep I-i категорii ОД-504 Гуменюк А.В.

Щата огляду << У-Е >> о_э 2020 р.

I

Висновки KoMicii:

I

I

I

I

6r/*2rr.",/



е l ?| сl4,|

4 Герметизованi стики Ё a,+M#ffa
5 Пiдлога

б Покрiвля
fu 7с,g,,т{-,:r:туtr

,7 Водостоки
J,Р4,1ЦБфст->,Llэ

I V )4'..ц-ок 1,11

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi епtl*сБц-rю т*ь

l U ),ur,lл etllc,t, 
1

,п

9 Ба,rкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лолжiй)

rr
D

uЬ бь*,юнz1
"r"е, 

" fаDсsаОz*Ц^ |цз lсё*n-r|

l0 Смiттспроводи (клапани,
стовбури, шибери)

ll Смiттсзбiрнi камери
(водопровiд)

Фо* Уr\ у-*,,ь fa-ua>t<" 
uеч

ll BiKHa ,ffi
ea..?t (L4|,1

ь а

12 ffBepi
r"tбЬ e:-p/-tь

€-*+z a+<l
Ll*-lLlO

ё 
"-, /dт. пь 

f,ullb,,t-, 
an

lз Вхiднi групи

l4 Козирки вхiдних груп
**'PwT4.b )ла/ца{44,1

l5 Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

ц Сса*-еЪ,lа eetl|
О 0 С+и Ct<l I

h

JУ**ц"*"оr"о 4
уLае'LоРъL4{.,lЭ sLЧ ,|jlLllZ|

lб Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних rrримiщень)

Ь з апh4),!,ь-/-оul.]17 Системи центр€}льного

I

I

I

l

**,frГv е /utzоlс,ч+7 
|

l

]

I

I

I

I

I

l



загального ог
розташованого за адресою:

Акт
Jяд}' жилоrо б},линку,

-т LdeL Claat at У О

6 "eL 
ч, а-

(П.l.П. майстра)

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

(назва виконавця посrуг)

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

оз. а-о] /о.оз я
(]tата ttочаr,кy ог

провела огляд жилого булинку за адресою:

l встановила таке:

по
(дата завершення огляду )

l. Житловий будин
кiлькiсть квартир -

ок, загальна
9/ь

плоша якого становить GоgГ V б кв. м,-.-.------т-
штчк.

На прибулинковiй територii розмiщуються
Сиt_,,l,_р_yцЙ е2lq; +a-rl ez1.1!,

ду жилого булинку Д9 УР попiд час проведення огля
rJцл а lxttyKalcz 4 KOMiC lя перевlрила стан несучих та огороджувalльних

.J
конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,

дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзаuii, ;T iфти, е.rектрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю,
При чьому виявлено:

ль
,зlп

найменчвання елемента Висновок про технiчний стан
конс кцll лин елемента (конс кчii) б динк

Фасади

о

Фундаменти Ь ъ,rеt|;ff а

] ,tь1!4ое2Ц,

]

Стiни

6rt, oЙzrz э,оttJlеска /D
_

Примiтка


