
опал ення

l8 Системи гарячого
водопостачання C"*Pt*7u,"r--

^/
Системи холодного
водопостачання i

каналiзацii

-J-Vl е-" ,I

20 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфапь,гове
покри,гтя)

$е7уrтг,о tё,ГF 
t

6,'qrсft e|l2zL4cQ
a.!a-te.s е?хrф 5,. ry?* 'rCacLl

21 Дитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

Висновки KoMicii: .-' о2Ьz2L-. ё!2tQz2-е-!-- )z,rr'
ClJyz@-r7l-е- nKP,4<,4 (Л т|{

14
12z

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер Ofl- епельський С.м

Члени KoMicii: засryпник начаJIьни од-504 Власенко Т.о.

Гуменюк А.В.

!ата огляду << / 9 >> е2) 2020 р.

l9

I

€-

I

iнженер I-i категорii qЦ-504



С ч zazrl
4 Герметизованi стики # а

5 Пiдлога "zrya
efizae,/,(,|

ф а

6 Покрiвля
w 0 €пtа=4-1

,7 Водостоки

#*n/"rzT"h.o-u
/ а 

/ъZzz-zа-Х 
zэ't/

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лолжiй)

&o,,f"e Ц-"О 7.114{ vzаоlо-tе >эzL/
Z\

ф fpt:::'^rl0 Смiттспроводи (к;rапани.

стовбури, шибери)

d е', */u- Б.7-Ю * 
fn_n - r.'n о ,".l/

Il Смiттсзбiрнi камери
(водопровiд)

!
l1 BiKHa Ь 2*s.УХ#<-О2,2LГ

12
ф*,Р

$Ссt-еLl KlL
<-
с\

Щверi

lз Вхiлнi групи #*.P"t-ft|"*"*l

ф 6r"Р,d'uь--rсu1,-7U €zэ zc^bl.cl

l4 Козирки вхiдних груп

rpL{ved 2
о

e-L
/1lc-LrL/

15 ЕлектрообладнаннrI
(щи,гова, мережi. булинкове
освiтлення)

/J,ee,/

Лiфти ( vашин н i примiшення,
лверi маш инн их примiшень)

l

lб Фt**е,ОlС).rl,О В*f l4r*
'L

,ъ.к,{)

l7 Системи центра.],Iьного (VrеrrЙБrС. r|ezzaэ*;cl

I

I

I

I

I

l

I

] I

l



розташованого за адресою:

Cnl-"l* 4 А
(П.I.П, маИстра)

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

(назва виконавця послуг)

провела огляд жилого булинку за адресою:

,я1,

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Шепельського С.М., заступника нач€Lпьника ОД-504 Власенко Т.О., iнженера
l -i категорii Гуменюк А.В.,
l /Р.О3 аОЪ по /9. о3. яа}
1,1а,,,а,,о"Йý оiffiл9 (дчrч .чu"р-"пня бглялу)

dЦz. Оаlи"rсz--,-Яб
U/

l вс,гановила таке:

l. Житловий будинок, загальна площа якого становить FOnu. *,
кlлькlсть кваптип - /лр штук.
На прибулинковiй територii розмiщуються

(перелiк елемен,гiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибу динковоl територll:
бzJ"1Пiд час проведення огляду жилого бу.линку Лл ; по6

L -l1lL lсt,ц ко]\,1lсlя перевl

лверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзаuii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю,
При цьому виявлено:

Наймеrlуван ня елемента
(конс кцl l б динк

(/
рила стан несучих та огороджува.пьних
cr iни. стики. покрiвлю. пiдлогу. BiKHa,

d a*FZ,itj:"Y2 Фасади

_)

N
зlп

Висновок про технiчний стан
елемента iконструкчiТ; бl ли нку

Примiтка

l Фундаменти P9,:;::,*rь a,t

ф 1ceeo&'"z+.zt2l-2z{,]Стiни

Акт
загального огляду жилого будинку,

./у

(]0 l


