
опа.цення

Системи гарячого
водопостачання

Ь ь-{Ltr:*Yl8

l9 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

J А ,Zl.
lJd |1€ь' е-t !э ,,са> o,el

рrо1 &,Z.l

,l

20 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфа",lьтове
покриття)

af ,,-e,Y,,""u **"rft
hЬ,'Lё,Z-"4/

t-

21 [итячi майданчики
(об"rмнання дитячих
майданчикiв)

."|*Р бце
(J ru**/

виснtlвки koпlicii: 'Jlct

,Li
u-b L41l ъ

CZ2

t.zLbL/6

l, Д]

,LlL,Фjl-!-*,r/ yL

)t а

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацiТ жилого
булинку у насr,упний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер О епельський С.м

Члени KoMicii: заступник пч"алuни,{ч ОД-504 Власенко Т.о.

iнженер I-i категорii д-504 ',},lZaly'/.. z:' Гчменюк А.В.

.Щата огляду << /2 >> оз 202.0 р.

I

).,



ейс2,И/

Герметизованi стики d а"Р& а%#хлч
" еrrаа4с4

5 Пiдлога А а%,Ф#::.r
6 Покрiвля А а"r&##"/

Водостоки,7

ааЩ>Ы e-<-bx-o-zzq
О d po+lQ.4zl uа

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

d а*ро€йr- Q_rTlulan]

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

d а rР 6; е,ь"оо r*,/v О erranq
l0 Смiтгспроводи (клапани,

стовбури, шибери)
1)е,tЮ-,lР-еll
(а.В*/"., )!лt(Р,ла

}, } cLaOUц,
,}r'
U

ll Смiттезбiрнi камери
(водопровiд) #,""-7*rу*,"* r-.ч

о*о,*/.сS,6 ю,п4.ё aaaial
1l В iKHa

Ь а*ре
d.ъ ,Lpа|l
еrп0.<,l

I12 Щверi

lз Вхiднi групи
,А аоР &; pl,b /,|fu-цl

ca.rLa-+L.|

,(

l4 Козирки вхiдних груп
d, 61пёrrл **r{

l5 Електрообладнання
( щи гова. vережi. бу:инк(lве
освiтлення)

Ь а*р'а-?ыlдJlцr
е,4,ца2Л

lб Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень) ф,|,сuуtоrtэт"tс ё

п/к>-о Р"r*оt/д1 faeaШ 
€/)

|-/d.l|1 Системи центрацьного Т+ ЦЦi&'"/Ъ ,lo ezzl// епt
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Акт
ляду жилого ИНК}lзагального ог

розташоваIlого за адресою: Е| а, 2яа-

-,(1llЛ,"йсrрФ
КП кКеруюча 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€ulьника ОД-504 Власенко Т.О., iнженера
1-i категорii Гуменюк А.В.,
! // оэ 2о) по /2 О!
Ф,а п;й;Ф;iSяд}) )(дата завершення огляду

провела огляд жилого булинку за адресою:
{j,7i,L/,t<'t l2 с,-,

о:,.4

iвстанЬй
-

ла таке:

1. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить кв. N{,

кlлькlсть кваDтиD - шт\,к.
На прибудинковiй територii розмiщуються

i f ,1

Пiд час проведення огляду жилого булинку М /z' ai по
ревiрила стан несучих та огороджl/вzl..Iьних,J Iкбнструкцiй, зоdнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa,

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

Фундаменти

Е_

лъ
зlп

Найменування елемента

1 (конструкцii) булинку
Висновок про технiчний стан
елемента 1KoHcTpyKl_tii) булинку

Примiтка

4."rna*'
€trta<"

j%,оА r
2 Фасади d 5Орkr,ъ/оеф4u Сф|а|а l

d sааоýu-ьпюё-еrt/Стiни

а4,-/ ,7ц"

I


