
опалення

18 Системи гарячого
водопостачання

й*,,h.lБ
Stлr/oK

t{,t<clrl Ь
,*|

19 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

#и"7Л,4-*,*^ /***/
20 Прибудинкова територiя

(благоустрiй, асфilпьтове
покрит,rя)

ф а*trф LrbLL@.lr{f

€-lyIQlLt

21 Щитячi майданчики
(об-ладнання дитячих
майданчикiв)

а f шСеti\9Фк,а4l,
Й.,FU ф /<,?е-!!,а7с,к N

,Jago€; otbrra JlO- a-ztae-ll€цtl la}uбjk"zll
|LcLl Q_,,,п 4с в.а.,ь!;!;;5-|] atnvc

1-1 ,d

(оцiнка технiчного стану. висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiо.r1)

Голова KoMicii: головний iнженер О епельський С.м

члени koMicii: застчпник начальн од_504 Власенко Т.о.

iнженер I-i категорii] ОД-504 ф*пrr,/ Гчменюк А.В.

!,ата огляду << 
y'I 

>,

Висновки KoMicii:

\.".:Эrz

оз 2020 р.



4 Герметизованi стики } u"*::",o"|
5 Пiдлога J a-tbelL-*oez7
6

J-*,, 
|"сЪ у 

е 
|eulo-1-"-,,c1

Покрiвля

,7 Водостоки j*"Fr,"* 
}чоlе-л"-+ч

Сходовi клiтки, сходовi
маршi Jro"|*<y*o, f,teu-cbx,tat{

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження баrконiв i
лолжiй)

} тyb^u",:::Y
l0 Смiттепроводи (клапани,

стовбури, шибери)

, rlQ еtСТДl l Смiттсзбiрнi камери
(водопровiд)

* *,!a,r* l* LI
l

i/-{Юr/,аzх

ll BiKHa
d> з с"€,о 6; e,l- t, 14, о eze?v?
' () [ €+ пац.с,l

12 Щверi Ь а"фtrж*1
Вхiлнi групиlз

*е*,|u-Ъ,4.,о,*Ь J
1-Q-2,z2ы-L,ц

1
l4 Козирки вхiдних груп

Ф*ldt rо1,},ь 
)42-1,t-.(2 

L<,yа

15 Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

Ь а*ф
eLa/-L'> "l-e
zсу,7.эё,а,

€lG

п,.12.&,tсс9 е c,t €7 &d9zfl-|
au-e"L"
()е6-'"

ur l<f

,еuz€r.l

L'r14 )**/фти (машиннi примiщення,
лвер1 маlUинних примlщень)

lб ]лi dу*д.о*-оь
Iаz,-l,сЦсЦ,t

K-'l'
l

4 ttQe:,y

эrс4\1 Системи центраJIьного фбэч^ |чБ а rc)1-?l-b /,Lа,цLс> )z
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загального ог
розташованого за адресою:

Акт
ля4у жилого булинку,

ErJ,, . Озl)"*<С,. /
<J

J{Gu,+"ёо- d t
(П,I.П. майстра)

КП кКеруюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Кисва>,
од-504

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Шепельського С.М., заступника нача,'тьника ОД-504 Власенко Т.О., iнженера
1-i категорii Гуменюк А.В.,
g |t'O) 2Oh по /4.ОЗ S.Оrl
(лата початку оl,.rялу) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою:

l встановила таке:

1 . Житловий будинок, загальна площа якого становить
кlлькlс,гь квап,гип - /{з штук.
На прибулинковiй територii розмiщуються

€ пс|,rL!-l В кLzzЪ са а.Й Q a4r ё.а}L
t/ 

1перелК елеменl,iв благоус,грою)

2. Технiчпий стан жплого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час

комlсlя перевlрила стан несччих та огороджувiLпьних
конструкцlи, зовнlшнl та BHyTplmHl стlни, стики, покрlвлю, пlдлогу, BlKHa,

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

l Фундаменти /а а WB,' c-z*T<-o elzl-f

tcl Lt

Q-l > t Qzц-.t

)

N
,зlл

Найменування елемента
(конструкцii) булинку

Висновок про технiчний стан
е_lеме нта 1конструкuii) бу:инку

Примiтка

6Фасади

ёвr. CтeJ--q ц
I

Гсl 9,1 -3 € кв. м,-----------7-

.б21,1 ,

----ý-
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