
опалення

l8 Системи гарячого
водопостачання

с-,f,
сl,r (- ,r*о-u-7

19 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii
Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфапьтове
покритгя)

O,""Pr" /"*,*",7
,A'q "М е-L9rL'|1, S"za*o

/;Wйъжr-,
20

lA

2l Дитячi майданчики
(об.lrаднання ди,l,ячих
майданчикiв)

е q-ory'lLo.zl ^

ба)rД,
.э

Висновки KoMicii: с) t.Zsa; (J *,t4-4o,,--- У"- ezLo./

( -0 (/ 03р,п"аЪ+ul

(ouiHKa технiчного стану, висновок про готовнiсr,ь ло експлуатацii жилого
булинку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер Оfl-5 епе,цьський С.М

Члени KoMicii: заступник начzt'.tьника д, Власенко Т.о.

[ата огляду ,, lJ >> оa 2020 р.

I

I

l

11

iнженер I-i категорii ОД{04 - 7э/:zlzzte / Гуменюк А.В.



4 Герметизованi стики
аф

-,vе2.Ь ь/,а2

e4za"4/.|
d

) Пiдлога b*pu" /**1
6 Покрiвля d*rrr е r* -7l/.O11

7 Водостоки Й-Рtrr,"* Р еzюл 'f ll

/
8 Сходовi клiтки, сходовi

маршi *.-7"а
v.o?"t4, t-" ё u*/

о Балкони, лоджii, ганки
(огоролження ба.тконiв i
лоджiй) р

z1-? lо/й 77,Ц *7
10 Смiтгепроводи (клапани,

стовбури, шибери)
,ln'"bu-"

e."1,1cL41
с, 6? ^/

ll Смiттсзбiрнi камери
(водопровiд) чJ'*1rS6*"u P,tzolL?

ll BiKHa d *-ffu'*ffffi
|2 [Bepi ,3а..),tа-*rTl-c-P. 

*5(,
б ) la.a<l1,tcQ,-/

oz4/zz11
.jaa-

,Gё

13 Вхiднi групи
Jо,,7оГч*,*" rrr- {

а
|4 Козирки вхiлних груп

-Р rюzl,са fзлzъа Ё/ъL, .Lt

/
l5 Електрообладнання

(щитова. мережi, булинкове
освiтлення)

6- .=ag7*7,0ar6fo
,*,/

,(L)

lб Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

#1ra,r4no *r rnb б zсЭ е, -
ЙF-""rr*а rР,rцz"?l,/

\7 Системи центрального d-о ""fu"Ец е }zlzz,ott,,tcl

I

I

I

ll
I

I

1

I

I

l

lд .^

lQ/,ой kzьц
|r"J-д

11

I

I



Акт
загального огляду жилого булинку,

розташованого за адр еСОЮ: t ./ _./ /oln; Z #u;a. -€О <L
[/

brSMr€""."*
ф,I.П. майсгра)

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

( назва виконzlвця пос_п,г)

Ми,, що ниrкче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Шепельського С,М., заступника начальника ОД-504 Власенко Т.О., iнженера
1-i категорii Гуменюк А.В.,
э // .c:i 1Ц по 11. с,з .]aL
1лаrа пЙЙку оЙяд[
провела огляд жилого булинку за адресою:

ф а ,rhQ. ,-l[ ь
i;й;;;й;;а

@йЪофuБпrГu-"лу)

i-4Z,

1. Житловий будинок, загыIьна площа якого становить /.1 j;' З r' кв, м,
кlлькlсть кваDтиD - .r/| штук
На прибудинковiй територii розмiщуються

(перелiк елементiв благоусr,роrо)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибулинковоТ тери
ас проведення огляду жилого булинку по 6"*

TopIl:
dацi€N!,;,П,д 

"Q!u, комlсlя перевlрила стан несучи х та огорбджувальних--- г-конструкцlи, зовнlшнl та внутрlшнl стlни, стики, покрlвлю, пlдлоry, BlKHa,

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

Фасади2

J

Примiтка.,ф

зlп
Найлtенl,вання елеNtента
(конструкцii) булинку

Висновок про технiчний стан
еле\л енl а {KoHcTpyKuii) булинку

1 Фундаменти / аф,|:'--,:ft
rА lпи& GLb ,е/:аr

U I pr,,4a-/r/ U

da,-/rzИ,olulСтiни

r

I

v


