
опалення

d*,"yS-v. fr*r*nl
19 Системи холодного

водопостачання i
каналiзацii

dоп"fМце l.r.-r*7
fл Прибудинкова територiя

(благоустрiй, асфа,,rьтове
покриття)

d а"&fu olмocL
Сп44.44' 7

21 Дитячi майданчики
(обr]аднання дитячих
майlанчикiв)

Висновки KoMicii: ). cci э,l ".. .lrhБ в
!z.

*li,thb rfuia,.ъonzt),
4aty7z- qlg h.t') 6,

</ a--Tzz zz lb| jcz-?) <'-Le п-,l
l r /а т V

(ouiHKa технiчноI,о стану, висновок про готовнiсr,ь до експлуатацiТ жилого
булинку у нас,гупний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер О!-50 епельський С.м

Члени KoMicii: заступник начальника 5 власенко Т,о

iнженер I-i категорii О 504 dzц/z-Z гчменюк А.В.

flaTa огляду << /з >> 2020 р.

l8 Системи гарячого

l l "ооо"остачаннlI

I

(



4 Герметизованi стики

"+ 
e",f-Sv *,-.*, il"<,?.rz "rl7

5 Пiдлога

GzyZatat
4.d l2ctt)<;l,/ ()

6 Покрiвля d а"8
Gл,lу,лс,t

аL'п,л

1 Водостоки

l'1l/Lе2ёг71,4z,,,7
-)

/7.{,1ФE-*t H,aЭrLLyz -

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi d уРr&,-,о,о7

9 Балкони, .цоджii, ганки
(огородження баlконiв i
лолжiй)

d а*{Ь .LЪ-44--/zz
atzaazz' I

10 Смiттспроводи (юпапани.

стовбури, пlибери) Ф ''Щfffffty",S
1l Смirтезбiрнi камери

(водопровiд) С rrr4r\b ztr4
U €lп{1llt'.eыzl)e,

1l BiKHa 6 дсrр&'ад"а,lачtсftl 0 aittQLl

l2 Щвepl
Ф ;.ъsz* "/мш/,zэz/, / |,) са/ lu7-1f

lз Bxi,rHi групи ф 6,r'&'Jb"zzr"*"
е.цаlLl

+,|
lJ

|4 Козирки вхiдних груп d tft'ьt#:"ч
l5 ЕлектрообладнаншI

(щитова, мережi, будинкове
освi,глення)

баУт{uЬе/"Чф

Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiпrень)

J,yo rlro,e,,ru ё
Паеlu{fчr.L4l)-ele17

lб

17 Системи центрального ip-r,z/zt- f4Бъz4.{, hlz/zа"Dц

I

I

]

r
I

I

I

I

I

I

l

V



Акт
загального оглялу жи ого

!,
буд
а

инку,
,d ,L (k 9

Jеrцzо+"^Э !//.{

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

(назва виконавця пос.ltуг)

Ми, цо нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Шепельського С.М., заступника начальника ОД-504 Власенко Т.О., iнженера
1-i категорii Гуменюк А.В.,

Ilo /l.Dз
(lа,га початк1, о ,rядУ) (лата завершення огляду

4 о
)

l встановила таке:

l. Житловий булинок, загальна площа якого становить

а

ta' кв. м,
кlлькlсть квапти D - штук,
На прибулинковiй територii розмiщуються

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинков
Пiд час проведення огляду жилого булинку Jф .9 по

oi територiТ:
/gL| Сйх-'{,

й;стйцй, ю"rt-"i та BHyTpi

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

ý,c.l' ,vY с t- комiсiя перевiрила стан несучих,u о.ор6!*уdЙоп"*
шнi стiни, стики. покрiвлю. пiдлоry. BiKHa.

N!
з/п

Наймен\,вання ejteмeHTa
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкчii; будин ку

l'lриrliтка

Фундаментиl ааро&'"zь*,аtзсzсчd
2 Фасади

"rrkч;:уо1 о

J Стiни 2 alfur&' lbyClPoLLц сl,йIz4.

розташованого за адресою:

(П.LП. vайстра)

з /Я.ОЗ .9.од

провела огrlяд жилого булинку за адресою: )tц',


