
опаJення

18 Системи гарячого
водопостачання d а*!БG:::-"1

l9 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

lаlrТЪ'r-6-ъ{о"u,7\,/ v (2 и Q-t ёl
)п Прибудинкова територiя

(благоустрiй, асфа,,lьтове
покритгя)

d яоц*'UU ez.6i-a-.cz-lz

е,; и aX-l'|z

,/

2| .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

Висновки KoMicii: ). t-, , , /.".) t.<zъ< с,/аю /?-о
a

(ottiHKa технi.rного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у насryпний перiол)

Голова KoMiciT: головний iнженер ОД-504 шепельський С.м

Члени KoMicii: заступник начальника ОД-504 Власенко Т.о.

iнженер I-i категорii ОД-504 Гуменюк А.В.

'<"",__,-:,-

.Щата огляду << /l >>
Оз 2020 р.

I

I

/ i..
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4 Герметизованi стики d 2lУ/* r-ttu,-,,",,,-1

5 Пiдлога * t*tob'::.::r/
6 Покрiвля

С а.?е'-4эz',zzlzltrJ v (:l7l(1r1.1

,7
Водостоки fi *,f5 

V 
o,T-zz f<iuzz<tK+,z7

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

et5Vrеr,tо ru"4l1t l"47t*t
Балкони, лоджii, ганки
(огоро.lження бiгrконiв i
лолжiй)

6,р .Llblzc)"zlzr I
аа t G-+Z -l

Фd\

l0
/" at&'::;ri{uu

'!4lI )
ll

Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Смiттсзбiрнi камери
(водопровiд) $,>-У}У-,оr,*r,, /}2z4e,.,1 1,/

l
ll В iKHa h 6*у& "Lb*,cr.z-7

с,fr1{l41

|2 .Щверi

lз Вхiднi групи

d d,р",-Z:3
d а"rф*iL".

l4 Козирки вхiдt-tих грчп

l5 Електрообладнання
(щиrова, мережi. будинкове
освir,лення)

В'*r.","f
cJ4 |Кх,+a1

Jr-,r1"}цс Эс< с TT,rL4,6a".'

р,J*Ч l Fb,7uln,,o j|

ф Аар"U

|Ь,ооЬ""

lб

l7 |-ц-r

Лiфти (машиннi примiщення,
;tBepi rlашинних прилliщень)

Систеr,tи tle а--тьного

,l ci cL l,о 
t.,rъ4О czzl/

/U,rц,zLсе+,u

А

J i 644-16- 2}zё

il I

I

]

I

)

.{|



Акт
загального огляду жилого булинку,

розташованого за адресою: lza . Ьоrrrrоr, J,e c,c,,l-cl, _,9-а1 /

по //сз алrэь

,.Ле,u-lл.а,п,r,, а. с
(П.I.П. Ma;icTpa)

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

(назва виконавця послуг)

з t6,0 1-о
(дата початку огляду ) (лата завершd{rня огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: с 2a1- )}L./l y+,-ta 2i

1 встановила таке:

l. Житловий будинок, загальна площа якого становить /t Jб кв.м,
кlлькlсть кварт,ир - / цLi Iптчк.
На прибулинковiй територii розмiщуються

Пiд час проведення огляду жилого булинку Лq JL.) по d.
|ъzапаьеьйi комlсlя перевlрила стан несучих та огороджувальних

I,-конструк(iй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,

дверi, системи I]O, ГВП, ХВП, канатriзацii, лiфти, е.пектрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

Л9

з/п
Найменування елемента
конс кц11 динкб

Висновок про технiчний стан
елемента 1KoHcTpyKuii) будинку

Примiтка

l

2

4 "z!D 6., .-Lcrl^rz{ 2 1 l l1 0 Ф-lz tca-lz-t

) с|ь-4о 0]-4,Jzl

ай.7,,{.r

d
d.d

Фундаменти

Фасади

з Стiни ф sааэ&.'чLь/l>лrlч р.пdl-t<r

Ми, що нижче пiдписапися, комiсiя у складi: головного iнженера
Шепельського С.М., заступника нача-пьника ОД-504 Власенко Т.О., iнженера
1-i категорii Гуменюк А.В.,,

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:


