
опа.цення

Системи гарячого
водопостачання **,7r;че |toczcor,1

19

20

Системи холодного
водопостачання i

каналiзацii 'l.Yrrv е f-o.zz,o,z .-7

Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

!|оrlл,6 цбс"пt"rrо
,J|о,лk4l

*f*э

2l Щитячi майданчики
(об"rlаднання дитячих
майланчикiв)

.ln"И
/-"[у

I r/.
Vб

d

/u.zrz" лtгz7
|/ uta.l ф"zvtl,<c

Висновки KoMicii: 2r{ц M.z- &nr.5 Ey4.L,orn- а/r t б ,

и-о Дцl 7елр;'ts *ю),thа /а !оrэ a,J) ?аа Ф.z4l l 
-

Ct,llz tс |h V б ecorri)l7 /.oii,,l - р,{..-,,7,.*.,rГ)
о / 0

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

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

Члени KoMicii: заступник начальника О 504 Власенко Т.о.

iнженер I-i категорii ОД-504 |Zr?r/y' Гчменюк А.В.

.Щата огляду n аб >> оз 2020 р

]
I
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I

I

I

/



1 Герметизованi стики d 3 *Р.&' е}4а-zz,а,.z7
\J (J @а.Ъац

) Пiдлога

6 Покрiвля /rrа*tr#t
hфuо уРrrLб

P2.2zoz ,*/
7 Водостоки

Сходовi клiтки, сходовi
маршi

8 Ь"rРrБ,r'.-""rаI v Рц<.ол".,7

0,4a_+Ll
Ба_п коt-tи, .цол;кii, ганки
(огоро]l)+(ення баrконiв i

лолжiй)

9

* ур a,-+*-*"v10 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

ll Смiттсзбiрнi камери
(водопровiд)

hrжж*ft*:*
d 144о &'*ъrc-""-7

а 0 еаr glaa, l
ll BiKHa

\, 
уu/-!-Lr{q

|2 !,Bepi
b,,l*6rtro-,* аС".
q.]ц П ,l уцlд wlЪ , , е.е.-<

zzt'lL!-/

>t п tG }<.

lз Вхiлнi групи #"'"|d'fff*"o*-
,>L{|

0

Ь-7*Гу.-** 1*
*/,rlZ {J ]Z,

l4 Козирки вхiдних груп

Б,4 е f<l,zclэ lb*7
о

15 Електрообладнання
(щитова, мережi, булинкове
освiт,,пення)

lб Лiфти (маrпиннi примiщення,
дверi машинних примiщень) #M,rl--x)1l1b

htkч e/-lz/ Р-
G поеrо/-
,{//Ll{,t

|1 Системи це ального ъL /Ц

|n"*Ou" 
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Акт
загального оrляду жилого булинку,

розташованого за адр /6 се--

I I.Ll l. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киева>,
од_504

(назва виконавця послуг)

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

2оз еГ,оз . it) по о6.о3.
(лата початку ог,пяду ) (дата завершення огляду )

Убе,_

l встанови,]а,Iаке:

l. Житловий будинок, загаJIьЕа площа якого становить /3q9! tlKB. м,
кiлькiсть квартир - 4/V штYк,
На прибудинковiй територii розмiщуються
Фur,ьаьеаz} аuаБ q,a-d z.2z"l- еrаэ}-z,.<аt3,tzzzl' ezz.z/f ?clezZ Tzl z с

(/ 
1перелiк елdментiв /лагоусr,рою)

,J i,/

2. Технiчний стан жилого булинку ,га його прибулинковоi територ
Пiд час проведення огляду жилого булинку Ng /6 по

ф,.сi trlnc- комlсlя перевlрила стан несучих та огоро ув нихт-конструкцlи. зовнlшнl та BHyTplmHl стlни, стики, покрlвлю, пlдлоry, вlкна,
дверi, системи IJO, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

.4

N9

зlп
Най lteHyBaH ня елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (KoHcTpyKuiI) булинку

Примiтка

Фундаментиl
t 7usr4;*.n,uu7

F tпеL<,t

.)
Фасади аЬ з"сф d;uuuo "*7U 0 @,tl czozl

J Стiни *",*fuГ+юэ,- hj.urr"."u,/

d.Bp",,€"*'- ./"[

провела огляд жилого булинку за адресою: Ф dP а .il ",',, .,

v
ll


