
опа,цення

l8 Системи гарячого
водопостачанIUI

},,*l*6r* v

l9

20

Системи холодного
водопостачання i

каналiзацii

J ,<_
: J/оr,(kLDц,rоъLе,- / U /щ2-ФРr"4/

А ,ф",::::f,
Прибудинкова територiя
(благоус,грiй, асфальтове
покриття)

Дитячi майданчики
(обла;tнання -1и,fячих
майданчикiв)

21

Висновкикомiсii:,|чОо€-'**.-- -J/o с-22<qа2ёsrаr/ ОГе э,xe".zazel-q
rLф [ еrrc оL/,1 се (-. (с .- Ё , . ,- : , . i .- ". ,

Голова KoMicii: головний iнженер О LLIепельський С.М

Члс,ни Koivicii: заступник нача,цьн ка O/J-504 Власенко Т.о.

iнженер I-i категорii од-504 u/,,,*r/ Гуменюк А.В.
.,.l' {/'--._-r2

fiата огляду << ,iC >> 2020 р
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(оuiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть jto експлуатацii жилого
булинку у наступний перiол)



4 Герметизованi стики
*1g",fоzбq-,о,пtс"- / l раа2,1л,<-l",|

) Пiдлога

ЬаЧф e-tbTcto <-zzt/
Q ц tC?-1L1

6 Покрiвля

7 Водостоки *"f\** |-"w*7
8 J*,"|.,оБ0 rc)TyLb

(]
Ф,rц4 14l.Сходовi клiтки, сходовi

маршi

QT €-,ц p1X\
l rо* |еше,t "*[

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

l0 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери) Ь rr"#f,ft

lе-f6з, zT?b -|1l Смiттезбiрнi камери
(водогrровiд)

1l BiKHa Ь аr"8"*
:e|b оZZS е

опl сl-L<а

*"r

,ф аа.Ьт|Ю+LЧ
аиС|,zrz

ь а
12 Щверi

1
1з Вхiднi групи **,fБх,с,,r.ь rДaLo к,,,а

14 Козирки вхiдних груп ь а%,ё#:=-t
l5 ЕлектрообладнанЕя

(щитова, морежi, булинкове
освiтлення) аtrфь

€ t а a-l1,1

|ll

16 Лiфти (машиннi примiцення,
дверi машинних примiщень) .ТBo..;o*rr,,*

)еtUr,иэ)оо"ъ,* Ч )а1,7х.ZZ.л

Lc l17 Системи центрального ФсупLпБ"ьо"n.t- hл есеlэ,t >.
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загального ог
розташованого за адресою:

л ,кIlJого о!динltу.
n

il B-oro 8о- 0r. j
(l1,1.11, rtайс rpa)

КП <Керуюча 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 начаJIьника ОД-504 Власенко Т.О., iнженера
l-i категорii Гуменюк А.В,,

по 6.оз -1
.la-I а IIочатк\, оI,.T яjl\, ) (дата завсршення огляду

провела огляд жилого булинку за адресою: бfl оз.rь^а lчf
1 встановила таке:

1. Житловий булинок, загальна площа якого становить 9ОrЧ €9 кв. м,
Ki,,tbKicTb кварl,ир - /4р штук
На прибулинковiй територii розмiщуються

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Np Р по

комlсlя перевlрила стан несучих та огороджувальних
к4dтрукчЙ, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,

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

N9

зlп
найменчвання елемента
кон кц1l диtt

Фундаменти

2

б

3

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкчii) булинку

Примiтка

Б j,,ff'o24zzp.4ц/

**,,|uБцхl ,оь
lJ 0 lL&zl-ёtz lt

n
Стiни Ь q uрБп^ alilo €-eJ L| е,-,?а L/z,f
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