
опаJення

18 Системи гарячого
водопостачання

(\ x,lLtO
u 
/r"

T"Ld

"zeol,*./
l9 Системи холодного

водопостачання i
каналiзацii

,rzbQT4-<Ol i| /-
zrс4
,uо*а/с.

оЬ u4
Olz" aaLt

20 Прибулинкова територiя
(благоусr,рiй. асфаlы,ове
покриття)

2l !итячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

Висновки KoMicii: .3ct &uona Olar.ze -а-- с2е
7)t eaLc.7 сl,..а,(

е ёО

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацiТ жилого
булинку у наступний lrерiод)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-504 шепельський С.м

Члени KoMicii: заступник начальника О 504 Власенко Т.о.

Гчменюк А.В.

.Щата огляду < 4l,{ >>

,,чr,

/)

iнженер I-i категорii ОД-5Ч

2020 р.



er/a4Ll
4 Герметизованi стики ё 1oPlr&|zb",z>"z,7v U О"laЪ.а,4

5 Пiдлога &'rZОUС_оZZА
/е-7оzaLrZ'

anr'
6 Покрiвля &a*ry*r-*/
1 Водостоки Й*/"ry* т?Ь

ru4.4,o/,1
8 Сходовi клiтки, сходовi

Maprui ,,t, *Pr rl е 
/шzu оzz тzu/

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

й ь,r2*,о'*/
l0

ll

Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Смiтгсзбiрнi камери
(водопровiд)

,J frчдt:S?*r
Й,,/аТtрс,п"ь )?zl,ра^ее! /

l1 В iKHa
J,"7-S r ?"|l,

а сцz| ке/

|2

lз

.Щверi

Вхiднi групи ,*Prtr-
,zеа-леэй/

.lrzb

aazzz,/ }с{/

,rLb
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ё чry,Ф",::i.ЧU 1ра 77 @4Za

6 а*р&*:|*:*{
l5

Лiфти (л.rаrIlи н Hi rIриплiщення,
,l Bcpi \lilmllHH и\ при rt it цен ь t

lб drrrrrwx)"1o 4
)tА.€:trоfr,,С,rоШЧ

t 4||trl iz1

17 Системи центраJIьного \iiоrr, hlб 4С !t'€.u,рпzrloц

|4 ' Козирки вхiдних груп

Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiт,ltення)
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I

l
I

I

I

I

1а*,l^r
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загального ог
розташованого за адресою:

Акт
ляду жилого будинку,
6"н Chob.zc, , /!

,,с D
L_a bzLj r-

on!
ь

i{11.1,11. rrarjcTpa1

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

(назва виконавця I Ioc,-rl,r,)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Шепельського С.М., заступника начальника ОД-504 Власенко Т.О., iнженера
l-i категорii Гуменюк А.В.,

по м.о3..ер}

<J

(дата lIочатку ог",tядY

провела огляд жилого булинку за адресою:

(лата зiверш{пня огляду)

6",и о*еиu&'/3
)

от т

l вс,tанови.па таке:

l. Житловий будинок, загальна площа якого становить 9
кlлькlсть квартир - ll8 штук.
На прибулинковiй територii розмiщуються

oY9 li кв. м,

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибулинковоi те иторiТ:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns /6 по

L \а)ца.l комlсlя перевlрила стан несучих та огороджува-пьних
ко"нСтрукцiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa,

дверi, систешtи ЦО, ГВП, ХВП, кана,цiзачii, лiфти, еjlектрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю,
При цьому виявлено:

d а "p,n#-*/
)

Nlr
,зlл

Найменування елемента
(ковструкцii) булинку

Висновок про технiчний стан
eJleMeHTa l конструкчii) булинку

Примiтка

Фундаменти Ь ачr4ffО*?
? адиФас

CTiH и cZ |J е tеt

з /"3. оЭ. a.Ol


