
опаJення

18 Системи гарячого
водопостачання

J
о./ l О э,tl*Чc fu.'zzpza i-z/

l
l9 Системи холодного

водопостачання i
кана-,riзацii

о ,P'"*"'V
20 Прибулинкова територiя

(благоустрiй, асфальтове
покриття)

О4, q! r-, 6; rт(",:- l"-e-xfuz ч

'u|*ry " Р,хе{r( }/<4l

21 !итячi майданчики
(обладнання дитячих
майланчикiв)

Висновки KoMicii: -7с-L6 ь

e2?l z|Э

J/о o-?Z&z2,(3zl zzl?

l.l l-LJ оц бесr"z-.аэсzзr) 2L

(}"

(оцiнка технiчного cTaнyl висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер д- епельський С,м

Члени KoMicii: заступник началь ка О!-504 Власенко Т.о.

lнженер -l категорl l 504l Гуменюк А.В.

пУ 2020 р,

I

Ь ё*t*.ж"*а 
l

(

7'ф"zr-о'

flaTa огляду ,, aJ ,>



1 Герметизованi стики
Jоiluбц,*r"оч

I U /42l2JO *"./п

5 Пiдлога
d*Yb7-e 

/ъzzаоэсz,zz/

6 Покрiвля
Й,"7*.\ч u /tezzzo 

tпzz.7

7 Водостоки d",фfч tO-}14b
*/)(_

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

*/

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження ба,rконiв i
лолжiй)

Ь 6"7Ь'",+*о ":"?
l0 Смiттепроводи (клапани,

стовбури, шибери) с a.,Fr{},Jfi*t
ll Смirтсзбiрнi камери

(водопровiд)
dо.fuБ,7rо}.4ь /t2'22o 

)L,"lLl

ll В iKHa Ь а ""to
e,t-B.rZ.O*rу

бlrа 1||4-1

оJr*.hпБц,о*о' l U )trl-eau*|
|2 !Bepi

lз Вхiднi групи
ф,,,1"uТч-" ,yzZ-6

lп"ruф,./
61*,,2\оам+Ъ

// u /4а/4ф. уч
|1 Козирки вхiдних груп

ЕлектрообладнанюI
(щитова, мережi. булинкове
освiтлення)

l5
Z'-a2.<>J}L|-rZ.c) -*7| ?z.t (-

а"r.

Лiфти (rrашиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

lб

\] Системи центрального

OL).aOIO>H 6

llae ??qr-r*,?- ru4,42,

L-о>,/ ')

l

I

I

]



загального ог
розтаlllованого за адресою:

Акт
.llяд жилого буди КУ,

2.Ja91 ,li :

(лата завершёння огляду)

бц, Эо, C.>s.n &

йаrl,rо J/.A

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

(назва виконавttя пос--rl,г)

(даr,а початку dгляду)

провела ог,[яд жиJого оудинку за адресою:
<7

Ми, що нижче пiдписаJIися, комiсiя у складi: головного iнженера
Шепельського С.М., заступника начальника ОД-504 Власенко Т.О., iнженера
1-i категорii Гуменюк А.В.,
э оl.О{ ЯО), по Ot OY:O/'

U

l встановиJа таке:

l. Житловий будинок, заг:шьна площа якого становить
кlлькtсть кваDтиl] - я/{ штук.
На прибулинковiй територii розмiщуються

,2
Q/L,zlb& ёZеLС бt?cz.p q СLа zu,/- еэ !, zеQбl &'*оо-пrЧ е.,lQzц

Пiд час проведе_ння огляду жилого будинку N9 J, по
7g,/ 4cez2 qсчzt комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувал ьних

.., rlконструкuiй,Цовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa,

дверi, системи I-{O, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлеЕо:

J

ПримiткаN
зlл

Найменування елемента
(KoHcTpyKuii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (KoHcTpyKuii) булинку

l Фундаменти
У ,а

ё ЗсzlОý'сlё4съ2е//, l-/ V C:zta-ld-1

2 Фасади d a,,f" r:tr:r'r
Стiни Фr, |4 рtдаL ?,4

(П.I.П, майстра)

./s,36| Оо кв. м,

641

/il /


