
опа_;lення

18 Системи гарячого
водопостачання

,П а*РУ****/
Qa,L(@4Lr

l9 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

с|> О а-У6| o-Lfu.laalLLl
€,ьt cP,1.ol

20 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфа-rьтове
покриr-гя)

ё af!;"lbz@/1tl
€l ztQlcf

flитячi майданчики
(обltаднання i(итячих
пrай;tанчикiв)

Ь 7ау€"'у2У-/2l

Висновки KoMicii: 3 oLb<,La_, Й"-
оfu,ъtе-э

еz-е-ы-аl-L}uз1
2}}) р

6 lc1,1,z5

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

Го;rова копl ic ii: головний iнженер О!, епельський С.м

Члени Kornricii: заступник начальни од-504

iнженер I-i категорii ОД-504

!ата огляду n ll- , 2020 р.

1-- Власенко Т.о.

Гчменюк А.В.
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Ch,z Q.pcl

4 Герметизован i стики J*P cPOzT4
u rurr,с,*

г
^/

5 Пiдлога

6 Покрiвля J*,l^7c l*,""**,/

7 Водостоки
J"*о'*SrР-",".

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi b-yT,v

/tLrlLё}|",z{/
Е1)-7.a Ь

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

Б а,ф"#ж:ч
l0 Смiттспроводи (к,rапани,

сr,овбури. шибери) а"р
d,'",1-дrrю,-
ezzt@lt-|

ь "t
1l Смiттезбiрнi камери

(водопровiд) ф*luЪt** /,,n,o**/,
ttaй|r

с,fй
еr cr,-.z-l

А(h
а

l2 !,Bepi *T","-ur аС|r!-С./'КЦ
yyl(.

1з Вхiднi групи
Jr,Vu)vo )**"*7)i4)

J*,S$y.'* lu-оllhl ,?а,
l

l4 Козирки вхiдних груп

* ч-rТ:ff,-?15 Електрообладнання
(щитова, мережi, булинкове
освiтлення)

lб Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень) J4оrР-'ъ 4

hае"чэ}а,ь rcач2ч Р!,,4?2Цz,
cxzclЪ iЪсw/с.iiоо*r, е/..|] системи цен апьного
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Ь аtrФ?#:ru 
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I
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Акт
загального огл ,килого будин

розташованого за адресою: {

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

Qд_504
(назва виконавця послуг)

провела огляд жилого будинку за адресою:

cL

Kv. _"{,

Мr, 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 ,lb сэ .юь по "lt О3,4D,ь.
(до.u ,,uu,..n } ui,ц,,' @лу)

Ёц, Orypyua, 6
чу

l встановила таке:

l. Житловий будин
кiлькiсть квартир -

ок, загапьна
/ар

площа якого становить
штук.

На прибулинковiй територiТ розмiщуються
(L4 Tlci (tczб 

"44Qt}црzg.zz
tr,еЁл i кБеr, e"Ti 

" 
Oi агоуЪтрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоiт

il

IIо
ериторiТ:
|сrk/Пiд час проведення

a4lptci,zi к
огJulду жилого булинку ЛЪ l,
омiсiя перевiрила стан несучих та

-

огороджувал ьних
о,т 

-

констр),кцlи. зовнlшнl та BHyTplmнl стlни, стики, покрlвлю, пlдлогу, BlKHa,

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

Найменування елемента
конст кцii) б динк

Фундаменти

2

з

Висновок про технiчний стан
еле\Iен Ia ( констр) кцii) б).]инку

Примiтка

&."+-rо""З,
{el zt ce,"on

J(t) a*t,

ёаtьЬ а24-"**7#
/1cyzzJ

С,гiн и ф Дсzеz>ý оzъ,среzzztz

Фасади

Jlе.,ц*Ь"- .ф |
(II.I.П. майстра)

м
з/п

I

I


