
опа.гlення
€п Сёzt.t

l8 Системи гарячого
водопостачання Ы 2*фуу.r*7

l9 Системи холодного
водолостачання i
каналiзацii

Ь 2-"Р,<{;,"щ-7v U €-l"r a,zZz

20 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфа"чьтове
покритгя)

оdе- p9akeЁЛl

'/

СсеZl,о

lLgап б"l-

21 !итячi майданчики
(об.rаднання ди-гячих
майданчикiв)

ф *оРпt'67мёп42z72,w U G"" Czzc, f

Висновки KoMicii:
,)r(

(сч Jlсъ- czz @еzJЭ2z
(?z{ Сэа z. (L ?2,? )

?za,

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

Голова KoMicii: головний iнженер О епельський С.м

Члени KoMicii: заступник начtl,тьника, L- Власенко Т.о.

iнженер I-i категорi 'fln.*. Гуменrок А.В.од-504l

!ата оглялу << ОЭ ; 2020 р.

I

.! с
/о

(

.t-<=



4 Герметизованi стики
,.}о,,,J.uБrроrп"

I u /u,*с*r^|
5 } d*pu#r--fl
6

Пiдлога

Покрiв;lя
о/го,,,7r;у" r"""**,1

7 В одостоки ,l",,f*Ч lOllt,b
/-lzzu-arz ч

)

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

'е-LЪйаеэц7
e4-71a-4J lаоr в,А

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i

лолжiй)

$ уr9ю&'еzЬ Kzollztj
|/ lJ eпce_ze_t /

Ь а*fйrЖ-'/
l0 Смiттепроводи (клапани.

стовбури, шибери)

l1 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд) d*/-E1. P,u**l

ьаЗ C;u--o
Фп@-+L|

*,{l1 В iKHa

l2 .Щверi
h Сс €СG-' ol 6-Lt p,2,1/
t/ 0 €zп (ъ-л€l 0

,}

, f<zБсsа,О,r"ьl V 
f uвеоl тъсt t

n}n",
1з Вхiднi групи

l4 Козирки вхiдних груп
do,,Y,fy ,{>?"Lё

tle*ccolz T,tz,7

Електрообладнання
(rциr,ова. мережi, будинковс
освiт.тення)

с'ае?й-lz-d9,О

*е-!,rlV
171)lt

фir*p-*,-,u 4
нdсrrо/r-,-ю"-"7 y'to4 lztzz

ё a.zd,o&' е24,сФ-22а-L4

lб

|1

Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Системи центрального

t

I

l

I

l5
I

I



загальЕого ог
розташованоrо за адресою:

Акт
ляду жилого булинку,

, rl а6,о|аэх съ Lзцё, 4З.6___Г__-

Jtlnc} оо я t.
(П,LП. майстра)

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 начальника ОД-504 Власенко Т.О., iнженера
l -i категорii Гуменюк А.В.,
з о2 C,V 1Dъ по о3. о?
1ла,га no"arrg, оfr"д9

провела ог"цяд жилого булинку за адресою:

l встановила таке:

1. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 9,9яq 1о кв. м,
кlлькlсть квартир - /с/
На прибудинковiй територii розмiщуються

cцe.llt &,cц1|i" or,lce,/i, q а.r1 a!,a-Z-

q,

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинловоТ територiТ:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Nч "1j -a\ no , r,h ,

(:^',|.сiс/€Ь t,peit / комiсiя пере"iрила стап-"есуч1.1* 1з о.орЙ*fruп*Iи*./
конструкцlи, зовнlшнl та внутрlшнl стlни, стики, покрlвлю, пlдлогу, BlKHa,

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

о

2

.,ф

зlп
Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про r,ехнiчний с,ган
елеменl а 1констр1 кuii.1 булинк1

Примiтка

l

Cezz-t
Фундаменти

А я "ро{ 
e}6xLoozz9/ е,эt

Фасади

,1lо-lur1ч,.,-*

{/

Zo"l {,Z)))

З l Стiни Й zЬоГ/;, e/b"a;zzL/ C7zl аr</
t

(лата заверше#ня огляду)

штук.


