
опа-lення

Системи гарячого
водопостачання d &'l*rla.rtu4

е4.14е1 .t; lJаоР

19 Системи холодного
водопостачавня i
каналiзацii

* a"C"ii!,('*'ur
20 Прибулинкова територiя

(благоустрiй, асфа-rьтове
покриття)

уr|)7ьL

/ц P.u**/
2| Щитячi майданчики

(об,-rалнання дитячих
майланчикiв)

d a,T,&з,ffi*[
висновки KoMicii: )l\ 

",. 
,, , , < t ,,, l cxOz- q)(6). 1 >ь<э

в/

2л,э 'tt,t/,1 6-z11,1

I

(очiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацiТ жилого
булинк1, у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер ОЩ епельський С.м

Члени KoMiciI: заступник начальни од-504 L Власенко Т.о,

iнженер I-i категорi од-504l Гуменюк А.В.

!ата огляду << / r?_>> оз 2020 р.

I

|"

I

I

Oca!zrl!|,I) l1!-4--'Oa)t t о, j-|,!,ц.t уи hr)r]
t/ ,l

l*



ЙИа"L/
4 Герметизованi стики

af u*"**/
(:+11

d5

6

Пiдлога

Покрiв.пя r е Lё а,{)сё сzl,/|

\ll| (LL Ct U
d,d t

7 Водостоки b"Vary*, р,*,/
8 Сходовi клiтки, сходовi

маршi й*"чБФ, Р**/
) rrz4.>

9 Балкони, лоджii, ганки
(огоро,-1Nсення бшконiв i

лоджiй )
dr ,14lo22,tzt/

CJ, 1cl4,/
€-d

l0 Смiттспроводи (к--lаIlани.

стовбури, шибери) Ь 9,zy6" e,G*0-0,ZZzzo{ \

( 2*aof,,- )(2rl (r4a
l1 Смiттсзбiрнi камери

(водопровiд) t ,р l&,-zъrсюrаr' ЧltCф к|

ll BiKH а

d a."{e'aarctlezza €lli .l4l

,tCLla'
|2 Щверi

{'-аа,аа,"zz",z/

/d"р eld
lз Вхiднi групи J*ur Р,о**72}.Ь

Козирки вхiдних груп J-b eюJ,t,1z

ап/ C{-ZI l
ha$)vU &,1

/

l5 Електрообладнання
(щи I ова. мерсжi. булинкове
освiт';tення)

d а""{,€.,ffff'l

4tOaluflб Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiшень)

,1Clzc7l7 Системи центрального

tlO,еэи+ъ {, lcle1
l,

+,цetlel,

6 1,rчJЬ6;-Lь ц{2Un €,l

I

I

I

I

I

I

I

|4

I

t

U



загального ог
розташованого за адресою:

Акт
ляду жилого будинку,
i_l, ,l, iL.,,',b,rr 6 //v /

Вцч . 4 о. o _r,zz t}z е4ле.

a,/er"p,u"c., tl о,
(l1.1.П. майстра)

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

(назва виконавця пос,rуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Шепельського С.М,, заступника нач€Lпьника ОД-504 Власенко Т.О., iнженера
1-i категорii Гуменюк А.В.,
з /r.C З 2Р,ь по /"? ОЗ ,*),l
(rruru по*Й*.у6"-лу; (лата завершення огляду)

c/l
l встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить /зо 2о кв. м,
кiлькiсть квартир - J8/ штук.
На прибулинковiй територii розмiщуються

(псрелiк елементiв б"rагоус,r,рою)

2. Технiчний стан ol територrr:
Пiд час проведе

fuaa",,utl"lii ороджувальних
--_

конструкци, зовнlшнl та внутрlшнl стlни, стики, покрlвлю, пlдлогу, BlKHa,

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

Л9

llз

ПримiткаНайменування елемента
(KoHcTpyKuii) булинку

Висновок про ,гехнiчний стан
е.lемента 1конструкшii ) бу:и нку

Фундаментиl "фас ,7еl.еr>t4\.lё

] Ф адиас 2аф€ "l,b,lЮ,ttzt/,. () g"цСLlСY
.7

J Стiни d НrФЬ a-eb,t,(,oa2z4q

провела огJяд жилого будинку за адресою:

по {чJ( ,-------'J--

I


