
опа.rIення Оz l ( Оlц1"

l8 Системи гарячого
водопостачання /n vary,Sb ",ь"*"-а

19 Системи холодного
водопостачання l
каналiзацii

20 Прибулинкова територiя
(благоl,стрiй, асфа,тьтове
покриrтя)

а ,,frx"|r-l-f""l
еtцф,tt,t

2\ Дитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

ь а"ф elb+zфf
р.7-tа/u

Висновки KoMicii:
.эJ ч ilыlq Йо-

t l-rl-t2 r--
еzёФ.z/-с44 2?./

1y1114,cQ&4<l ь Qt el ('tэl t Се

ai t-i }

(оцiнка технiчного стану, висновок ltpo гоT ,овнiсть до експлуаr,ацiТ жилого
булинку у наступний псрiол)

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

Члени KoMicii: заступник начацьни од-504 Власенко Т.С)

d,фrо" Гуменюк А.В.
/

!ата огляду << а Р >> 2020 р.

I

р

I

I

iнженер I-i категорii QДSO+\



9

er}lcLLaI

4 Герметизованi стики
af,g""/tecT.1 }Ф,1,6I v yuzzat* ,,..v

) Пiдлога
Z CClYl &' С-е Сл,zz, nzezцU d gn1 az,rrr' t/

ь

6 Покрiвля J*,Pt е I.*/
,7 Водостоки

Jr"*РrЛ^r", ,?lt)

8 сходовi клiтки, сходовi
маршi &о-,,,f"Лу*r,*ь

Балкони, лоджii, ганки
(огородження бапконiв i
лолжiй)

h а"rаЖ*1
10 Смiттспроводи (клапани,

стовбури, шибери) фа ЦЛС.'"Сь K,{r+ztr
е4" l a-,1,4-,|

ll Смiтгезбiрнi камери
(водопровiд)

J e",,|e\,,tr е,ь /е,ll-ф,"|Ll
ll BiKHa €; rzbrLor2.{

C*t ацz
ь а"tr

I2 7ЩBepi Ь аче <ч
Ф-уп Q,l-tl

Lt Ь4ZЮ е.

lз Вхiднi групи 6 аче*#::t
14 Козирки вхiдних груп tb ачБ,*ч+чr-l 0 е4й a,/-,l

l5
а а€{JL' "lЪ":,co",z,/

P+zt Cclt,l
G)

ЕлектрообладнаннrI
(щитова, мережi, булинкове
освiтлення)

lб Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних rrримiщень)

d,h.сz:*-t<эюэtь 4
lth е-l rO,/c ", l<-z> cctgt
l12 l,cЦctzl' U

17 Системи центрального ф ацр6{) otbr-zlolx.lr-.l

l

I

]

I

I

I

I

irPrZ1-or.*-)/ lll

l

I

I

l

I

I I



Акт
загального оrляду жилого будинку,

розташованого за адр есоюz dr/,, Qз2rЬ*,а /q(/ ov
tО"u"д,,4. nl_ /.

(l I.I.П, майстра)

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

(назва виконавця послуг)

Ми, цо нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Шепельського С.М., заступника начаJIьника ОД-504 Власенко Т.О., iнженера
l -i категорii Гуменюк А.В.,
э я6.оЭ 4оь по 4р. о.з.4оl.
(лаrа по чаl,куЪ,,.пГлу j {дата йЪршеГо о.л"лу)

4зц ()*ь,rа /Vа1 т

U (перелitУелементiв благоустроrо)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку N,: | { по dц.l

Ca.i.,-t "i комiсiя перевiрила стан несу-qцх 1д о.фБЙу"*r*,*
чl-

конструкцlи, зовнlшнl та внутрlшнl стlни, стики, покрlвлю, пlдлоry, BlKHa,

l встановила таке:

l . Житловий будинок, загzL,Iьна площа якого становиr" 9оOР Vг кв. м,
кiлькiсть квартир - /{з штук.
На прибулинковiй територii розмiщуються

Ql.L t* с '.-цzТ аu сц)- q aJL zl!,r4-

спортивнl маиданчики та прилеглу територlю.
При цьому виявлено:

чi,дверi, системи I]O, ГВП, ХВП, каналiзачiТ, лiфти, електрообладнання, дитя

Nc
з/п

2

Найменування елемента
(конструкчii) будинку

l Висновок поо rехнiчний стан

| елемента 1конс,грукчii.1 булинку
Примiтка

Фундаменти

d aorp{-rlbr-*ra
) Стiни 6 зсцDс &' еLъ"лё ezzz4l

Фасади

провела огляд жилого булинку за адресою:

ll
|^ 

r*р-*,::;"",/ l l

l


