
l8

опалення

Системи гарячого
водопостачання

tlB"f"l,Ыse fш**/
l9 Системи холодного

водопостачання i

каналiзацii

d*,,P,l* tr-*,a
20 Прибудинкова територiя

(благоустрiй, асфальтове
покриття)

21 .Щитячi майданчики
(об".tаднання дитячих
майданчикiв)

Висновки KoMicii:

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

Голова KoMicii: головний iнженер епельський С.м

Члени KoMicii: засryпник нач ка ОЩ-504 Rласенко Т.о.

од-504

.Щата огляду ,, ЯL( ,,

Гчменюк А.В

|* 
r"4ж-ч 

l

I

о,4 2020 р.



€uQlQ

4 Герметизованi стики to,, Р6"1,--*U Ч 
Prtl"oxtr,<,7

5 Пiдлога

'qаЬ'"rЬ*tсе/Чu еlцааzz v
J а

6 Покрiвля *flё а
еr? 1 су-?|-|

'еl,Ъ-?{-О

7 Водостоки J аreе;ff*r
8 Сходовi клiтки, сходовi

маршi hо,,Уй,уо"*ь l"-"ч
9 Балкони, лоджii, ганки

(огородження бапконiв i
лоджiй)

Ь а*Fе &at az^o1

10 Смiтгепроводи (клапани,
стовбури, шибери) Ь 1Ц,d),!-ь4loLl-лЦU () 

€п tQ,lot

11 Смiтгезбiрнi камери
(водопровiд)

*е*fлБ7,о r"rь l"ьuЬ*rпх
11 BiKHa

ь а "*'({iц Q_1,14

'tl1_1э-уФ

чЬ
Q+ць .1-лr.ю-,rl

Щверi
Эя,++.t

lз Вхiднi групи

lф}}/Dл",,,I#*,

|4 Козирки вхiдних груп Ь hс+D 6,;**n,,*7
U U еtl Q,r.l,

15 Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

LЕф ое€)тt оц9-4,tl-<д

ёзutа,"*ч Q"a*"t_" lz4

16 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень) "l*

'-P,-**v
СuЕ+ОаО'п1-(2 6

2nLt",lI с|е 'ceL
|7 Системи центраJ.Iьного ,rt*-hБle y'u"z.^9--*..z7

|2

и-alzul+4

)



загального ог
розташованого за адресою:

Акт
л я(илого будинку,

(

J/eurle4- Л _J
(П.I.П. майстра)

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

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
II19ц9л59бк6lо С.М., заступника начЕLпьника оД-504 Власенко Т.о., iнженера
l-i категорii Гуменюк А.В.,
з ,l3 0З.ЯЮъ по 4.{.O3.2OL
(дата початку Uгляду) (дата завершеЬня огляду)

1 встановила таке:

l, Житловий будинок, загiшьна площа якого становить /jаЗ4- /Z-! кв. м
кiлькiсть квартир - 4/6 штчк.
На прибудинковiй територii розмiщуються

Q/lll сС *ё| eti с|lQёi (}@4 tе,а,,(

огляду жилого булинку ЛЬ /{ по cr/zt
омlсlя перевIрила стан несу-.lих та оaоролп,),u*оп"*а-г 

-

конструкцlи, зовнtшнl та внутрlшн1 стlни, стики, покрlвлю|' пlдлогу, вlкна,
дверi, системи I_{O, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, елек,грообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

Пiд час проведення
L'Ll,,.i i к

м
зlл

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (KoHcTpyKuii) будинку

Примiтка

1 Фундаменти /Ь 5 ce{l>&' * &.,_э",еt7
Q tп ср-, й

2 Фасади ,h а*Рuе'L{ь,zJэеца{
€ lцQir

J ф ЯсцD4) а,lь.Lеzrй

провела огJuIд жилого булинку за адресою: d!:r Оае/rlС., /1

Стiни


