
опа,lен IIя

l8 Системи гарячого
водопостачанIUI

,J"-Fve /а,ч.ееz,l/

l9 Системи холодного
водопостачання i

каналiзацii
й*ry" р**-,1

20 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

Ь аПрr{'е-Lъ4L,ое/2чU 0 elH Czzl't'

21 Дитячi майданчики
(обладнання дитяаIих
майданчикiв)

Ь"j-П:tr""/
Висновки KoMicii: а 'olbLQ, Ра- @2zb2r12- ?1 

".-2
-rZЫ €zеое.rzrzосб )z-2

Qz Oz ?r-{)('{}r-|

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

Голова KoMicii: головний iнженер О.Щ епельський С.м

Члени KoMicii: заступник начаJIьни

iнженер I-i категорii

!ата огляду << с з ,> |> l/ 2020 р

од-504 Власенко Т.о.

Гчменкlк А.В,

вуюt

I

I

2

a



f Цul,>н ",с/
4 Герметизованi сти ки

) Пiдлога

/фе }"-".o*,-v
-t0) €l,

6 Покрiвля
Ь Poцl-,'* l<.tэе-сzl/

U б e4,-zoLta
,7

Водосто ки
w,tJа,Бц-,о.l*

l U J u/z0,01,1-1,1,1-Lf
;

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi #*,,fаБх х2а.rЦ1

lz4J
|/

9 Балкони, лоджii, ганки
(огоролження бапконiв i
лоджiй)

Й 5*.BrФ""b*t-I
c:-tz tСz-э<-t

10 Смiттепроволи (клапани.
стовбури, шибери)

Смiттсзбiрнi камери
(водопровiд)

а-Ltr1l_,lэ e2J
е1 ,,/ o.LlL4

L,1)/ / >)'цэ

,ýбЬь ,j

--J l<ll 2,(.о 1-1-r.lБ,t- <l/

1l Ьач*;з:tВ iKHa

l2 Щверi 'еаЬчЦЭ<Z-Z
ellcxal-f

ь а

13 Вхiднi групи
trоъ,l,Бб 1gyr-?, Ь

rLaLlzСЦ2" ?
|4 Козирки вхiдних груп

ff*-,|с5чlu ю ?>L/,,

7zlrzzz>rc."ff
Електрообладнання
(щитова, мережi, булинкове
освir,лення)

l5

lб

I

Лiфти (rlашиннi примirчення,
дверi машинних примiщень)

|,7 Системи центрального Ut ()bt )l*-e-a2z-Z, zrll-/]rzБa t

l 2 с, е-r*"r.фю

l 
па.УО 7aо "",.ь l1//-ц,о-lz

I

I

I

ll

I

п ll
I

l

/



загального ог
розташованого за адресою:

Акт
ляду жилого будинку,
Йlu J", lat)tl,,zi, ft1
.7 V

o/l[orh ,,-о J-1, ro
i11.1,11. ьrайс rpa)

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

(назва виконавtlя пос"туг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у склалi: головного iнженера
Шепельського С.М., заступника нач€ulьника ОД-504 Власенко Т.О., iнженера
1-i категорii Гуменюк А.В.,

по O.J. о?. аор
]la,I,a почаr,к}, ог.lяду фiа-а"ер,"БГr"о.п".uv)

провела огляд жилого булинку за адресою: Вч, JЫ dar59*.5 rtэ
tr т

l встановила таке:

s сЦ оV,qр
( )

l. Житловий будин
кiлькiсть квартир -

ок, загапьна площа якого становить /2NбЗ ОС> кв. м,------------_
штук.

На прибулинковiй територii розмiщуються

1 перелiк елементiв благоустрокl1

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибули нковоТ територiТ:
Пiд час проведення

J+i 4aclcl,uc( к
огляду жилого булинку N9 /a по
омlсlя перевlрила стан несучих та огороджувальних

. J-Г ,конструкцlц зовнlшн1 та внутрlшнl стlни, стики, покрlвлю, пlдлоry, BlKHa,

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

Ns
з/п

Найменування елемента
(KoHcTpyKuii) булинку

Висновок про технiчний стан
елемента (KoHcTpyKuii) були н ку

Примiтка

l Фундаменти А у,р"е::::*/

2 | Фасади
d s,у.г/, *::::/

J Стiни ,#о,,, lцýц)с>,уLб


