
опалення
)Lеu-.-Ц, т1 4l

l8 Системи гарячого
водопостачання prvP1.1t ,о ),|-L.b

i1l4Lopn4L/.
l9 Системи холодного

водопостачання i
каналiзацii

J 
",,,,f*ГпV 

o,,.z.6 r}//1,o1z,t7

20 Прибулинкова територiя
(благоl,с,rрiй, асфшrьтове
покриття)

d?е e2,l>+lю4l,/
Ol-ttc1-ъCi

t
2| !,итячi майданчики

(обладнання дитячих
майданчикiв)

Висновки KoMicii:
l,e,b, 'll n+>j -€,

э4t",u+оlц.<i, бqqлаа- О/'/{ 21-4
9v<,'л }z 2-- V (., .,.erzeJz_zl_|_J .7),, ?(az4J ,

7
1

(оцiнка технiчного cTaIry, висновок про готовнiсть до експлуатацiТ жилого
булинку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер епельський С.м

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

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

.Щата огляду ( jt al ) п,/- 2020 р.

I



Оr? О?а
] Герметизован i стики d а,р,& еl,ью(аuz{r

е1,п art-1 а

5 Пiдлога
"*о*чу,5t* 7*/

6 Покрiвля Ь jap"t, &'
!о ц (2yl4 vеzЪ il) azzz

] В одостоки Й,,,7"lч.о."* /**7
Сходовi клiтки, сходовi
маршi

8
о4о,,, 

/.5 rvro *" ru*.*l
9 Балкони, лоджii, ганки

(огородження балконiв i
лоджiй)

d .r,,pod. J-b4z2rz|,,?|
el ) lcx L{4

l0 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери) h э а,!4>LL'uLь.цu rl,*/

а,/1а ,lL.,

ll Смiтгезбiрнi камери
(водопровiд)

А ilй-Щ'L'l-ьуt-t> <zzzч
v \J pzz&4.t

ll BiKHa
-.4

1,on "1/а
./-Ь l C&-zz

L l tl C|L ,t,t

\2 flвepi d dаr''6-'*t+-*O--V
еz ll Ciz.cr'

lз Вхiднi групи * 
Lff,-i-6./-{)*{

*/

l4 Козирки вхiдних груп

а*рfu !,l,&1-o,u,u4/
e р l(:, l-t,

с

l5 Електрообладнання
(щи,I,ова. мережi, будинкове
освir,-,lення)

dъУ nL-M.L)a!,il'1,/
а.па/-1 [

ь+,

az-,,zlalz7.-f
оlр"ц"r,-

пО е эzоft- l,, ь xlxz.-v/ l
l"z4

17 системи центрального iJс>,,/zzБИ*r,,-ь

Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

lб

I

ll
I

I



Акт
загального огляду жилоfо буди НК}l

розташованого за адресою: ё /Zf ,L 4с< /t;-

)] У,о
Фllt.'rlri.rрФ

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

(назва виконавttя послуг)

М", що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Шепельського С.М., заступника начаJlьника ОД-504 Власенко Т.О., iнженера
l -i категорii Гуменюк А.В.,

провела огjlяд ;l(илого булинку за адресою:

(лата завершеЪня огляду)

;g |zt',z /г

l встановила таке:

l . Житловий булинок. загальна п.lоща якого становить ,- / , / ) i кв. м.
Kl"IbкlcTb квартир - штук.
На прибулинковiй територii розмiщуються

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудин ковоТ територiТ:
Пiд час проведення огляду жи,пого булинку ЛЬ r :i по

комiсiя перевiрила .ru, 
"..yn"* 

Й о.орЪЙЙuни"
i та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,

J/6

Il
ко струклiй, зов lшн
дверi, системи I-{O, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

ль
зlп

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (KoHcTpyKrrii) булинку

Примiтка

l Фундапlенти
d 3ахrё",r-l,,*-,7v ef?.|cr-l<J

2 Ф адас о ц'€z<-z> e_zzФ
e-,y"I

ар
,у4 ?Vа(}-

J Стiни h t all)) (-'"l,A ,а ) aшlJ

з j r, r'', 'll t.l

(дата початкr, ог.,rяду)


