
опалення

18 Системи гарячого
водопостачання "t*yTy. r-**7

19 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

ф 3ж:'cl,ы-r,4l/af

20 Прибулинкова територiя
(благоусr,рiй, асфа,,lьтове
покриття)

ае, *r В cl,.}lz<l

а a+l/<.c

Lg,Ll
,).

'144
21 .Щитячi майданчики

(обrаднання дитячих
майданчикiв)

Висновки KoMiciT: -.;,{, (r,,<(.l,,,, ,ll,.
(

м Z{!_ Kr/z| )

а- 1Tl о
(о ка технiчн

Голова KoMicii: головний iнженер Ofl-5

Члени KoMicii: засryпник начальника О.Щ

iнженер I-i категорii О.Щ-5

2 2020 р,

о стану, висновок про готовнiсть до експлуатацiТ жилого
булинку у наступний перiол)

епельський С.м

Власенко Т,о.

Гуменюк А,В.

о

I

I

]

4]- bz 1l /,?

е'х^@ ео ,".421r_?1,ё'

,,-.-_,--", l

,.Щата огляду << l^ l >>



е-па4l
1 Герметизованi стики

5 Пiдлога

1dr" r*o,,7,t"
6 Покрiвля d a*t' &'ollo"t-OL'

Ц-Z a-<,Zl'
чl

,7 Водостоки 6 5 а.вое, еlА nb а2,
а--.-,r,a С{а]

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

h*P{ юrп-L
rzJ2,1/-() к *t/

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородхtення ба.тконiв i
лоджiй)

ь a*r 8n'elbrCOnll
е..4е141

,r

l0 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери) a2Ai{)e}ll

b?Lc|-.a|а*р
,)ь.,А ^{

l1 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд) "ho""7*Sve r--*/

l1 В iKHa 'о_t_Ьr(ю.zl
е-у}4 сlац

&d l)
Irr

12 [Bepi $ a"rzl'tte,
?п-!-ц п,rrъ

оrrп nT
Q,(,1.1 ?.7rLvol/ ?4az-L4_-

lз Вхiднi групи i" УЛrt € trl-a...rr4( пlll

Козирки вхiдни1 1-рул С.--/drt, /-,,-**7

Ь а*р&- ч*1
Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

16 оlр,ц*rю?,Lъ В
Ъd е."ъr1 у,ла,аоа1 Рr,'4/4 1

1,7 Системи центрального dто-Р1511 е hл,с{о }{-поL!

I I

I

I

I

I

I

I I

I

l5 ЕлектрообладнаннJl
(щитова, мережi, будинкове

]освiтлення,)
1

I

,l



кiлькiсть квартир - гз штук.
На лрибулинковiй територii розмiщуються

Акт

<.-
1)

)

}t) ,&unu"o{k
l1.I.П. майстра)

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

(назва виконавчя 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.,
з с/, о1 Jf,)"b по
1лата початф оiляДу;

провела огляд жилогфудинку за адресою
&цl ,,hcu 11) D

i;й;;й;;йБ
l . Житловий булинок, загаJIьна площа якого отановить зi / 'i сэ кв. м,

(.]ата завершення огJяду

в, ,,{

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний етан яtилого булинку та його прибулирков
Пiд час проведення огля.lу жилого б\,.1иlIку N,, /1'.' по

.At
' /;'дs*, L' lt Ki,b|t ( - коМlсlя перевlРИ"Ца СТаН НеСУЧИХ Та ОГ

ol територii:
ё

ороджувал ьнихг-г.конструкцlи. зовfilшнl та внутрlшнl стlни, стики, покрlвлю, пtдлогу, BlKHa,

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

2

л9
зlп

Висновок про технiчний стан
елемента 1конструкчiТ) будинку

ПримiткаНайменування елемента
(конструкцii) будинку

Фундаментиl {-'оьЬ *Ml- */
Otlt}4.t

LZ
, r
tl 6.'еtЛtСОп-,,е

оrп cr-ц-,l
А tо r

J Стiни йо)luл+ю",ц

Фасади

загального огляду жилого булинку,
розташованого за адресоюz irр 7zlbr-' 6 *,z,',/"сч J/,

I

I


