
запального ог

розташованого за адресою:
жплого бУдинку,

vпZl

по /7 аQ. яр
(дата завер оглялу)

ia /

-/а D Й0tи././/a
(П.LП. маfiсца)

КП <<Керуюча компанiя з обс.ттловування
житлового фоrrду ОболоЕською райоIry м. Киево>,

од-504

l-i категорii Грлеlпок А.В.,
g /6.о q. я,
(дата почrпсу оп

провела огляд жилого булинку за адресою:

(вазва вковавф пооrуг)
:

Ми, що IrlDкче пИIшсалися, комiсiя у складi: головного iнженера

Шепе.тrьською С.М., заступяика вачальвика О.Щ-504 Власенко Т.О., iнженера

a/z

i встановила таке:

fuza .r',vZZ/ ,l,za

/j l тв.м,
1. Жrгловий булrш
кiлькiсть Iвартир -

ок- зtlгаJIьна'Jtl площа якою стацовить
пrryк.

На прибулиrтковiй територ11 розмlцýrються
J-ф-zlJL

(перлiк

го буди

благоустрю)

проведеЕIIя огJlяду хшIого булинц
рпбудиrrков
Ns, а/7 по

2. Техвiчнпй стаЕ ,кпло пку та його п ol територll:

комlсlя перев iрила стан Еесу {х та огороджуваJIьЕих

конструкцiй , зовнlцIнl та вII}трlцшr стши, стики, покрrвIIю, пlдлоry, BrKHa,

дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, кalндIlзац1l, лiфти, елекгрообладнання, дитячi,

спортивнi майдлrчrдси та приJIегJry територlю,

При цьо}ry виJIвJIено:

Примi
]

Висновок про технiчний стан
елемента ( *он9труццФ jуд"!ý_

h'lллzz"z& ?
ааа/"}1

Ilаiшеrrування елемента

Фувдамевти

кон 6

& sаzgоhrи<"?U V a,7,2?a2z/.

а1,

Фасадr2

CTirmJ

лкт

Ns
з/п



4 Герметизованi стrпg{

5 Пiдлога Ь ваюfт'-(о-чо-1.2/I v 
й-па-44 (

6 Покрiшrя 6 sa"ryhJj<аJ2L" оr2?ац/
7 Водостокп

щп""?/"?r."о

8 Сходовi K.TriTIcl, сходовi
маршi

ffааuvzГча.о-zrzъ
ra.zzbrzrz<?

9 Балкони, лоМ1, ганки
(огородхсrrвя баrп<овь i
лоМй)

ё ,хz"9-аftlз_ц#|. V h??a-/c/.
l0 Смiтгепроводи (клапани,

стовбури, шлбери)

1l Смiтгезбiрвi ка}rери
(водопровiд)

ll BiKHa

olltd-K-z
€,.d aff"

l2 Дepi Tап7Lе{r?-rzё 7аr;й'
13 Вхiднi групи

"П*7еГ7zо--ъ
/Le"Z.p//2?

l4 Козирки вхiдних груп fl,.ca-er-a--cё ?a2rr7a4z/

l5 Елекгрообладrання
(.ц.това, мержi, будrпкове
освiтлення)

lб Лфти (машвi прпriщення,
,щерi маттпптнrтх пршrriщенъ)

qfuаlа-юр",ь
паеч>?Lrсое z4Lrl

/-l2l4

1,1 Системи центрaчьного аQр6,'ot b,.а//чЬл

dа
аzйС?,lСf

l

2



опаленЕrI еytall

l8 Системи гарячого
водопостачаннrI

&'r|-b-'O--'v
e,a,/oell/

20 Прибудинкова територiя
(благоусгрй, асфальюве
поlgитгя)

п///-zlпzftz.!. п2rur-
fv* 7lz"zzalzпv

2| .Щлтячi цайдавчики
(облалвання дтяwrх
майдавшкiв

Ё lrtr"h '-14-/1о",ц12
/-/пал/1 .

BrrcHo Koмlclr:
2>1

j,a /l2. Йа,
/f/tz'

e-/l.-Z ,l-/?a L
4ar2?? zzГ"a2./ZZ2/n "f,,

{

оцiвка техвi.пrого стдту, висвовок tцю готовЕlсть до ексLттуатацll жилого(
бушrнку у наступний перiод)

Члени KoMicii: заступник начальника 5и,-

Голова KoMicii: головний iнженер О,Щ-

iпх<енер I-T категорii О

[атаоглядr "Ь, og 2020 р.

/i о лугс

э l,.j

шепельський С.м

Власенко Т.о.

Гуменюк А.В

,* l сrе,L'"zь"-",цU U elto-zzz
l9 Систе}gа холодIого

водопостачаtrня i
каналiзацii


