
опалення

Системи гарячого
водопостачання

l8 ll
Ь VQPlT,'ozь.z-@1,4/a,?n&4c-1 l

l9 Системи холодного
водопостачання i
канмiзацii

d s-p"G -<:1?U (,) аиС-L/|,l

20 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфа,-tьтове
покриl"гя)

,Ь

21 Щитячi майданчики
(об:lа,,tнання,rtитячих
rrайдаiнчикiв)

а d.rС '2-Z/9+lDe21/4
С,rr"а,.(,| У

Висновки KoMicii:
СБе ,1OloCtoL"<:l

е.ёь4а ё- el4azOЦ-lLzz
L 2<,1,e/.Z.'ъ|_

e''-ltC ССlп сzl eQlza{l22ý

(ouiHKa ,гехнiчного стану. висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у нас,гупний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер ОЩ-5 шепельський С.м

Члени KoMicii: засryпник начальника д-504 Власенко Т.о.

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

Щата огляду << О{ >> о-з 2020 р.
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Сlпа-ц1
4 Герметизованi стики d а*frttr"1
5 Пiдлога

б Покрiвля
},а,,frБ7* /**-а

7 Водостоки

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi ,й*"f*fuе Р///- *l

9 Бапкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджiй)

й х.аrа еlыё<
е4r4(ъt1-4

rl
l0 Смiттспроводи (клапани.

с,t,овбури. шlибери) ta

ll Смiтгезбiрнi камери
(водопровiд)

ф з,Р.","ЪЯff"Z{
11 BiKHa

Ь дпцФ ель"*ц|U { e-otCzzc)

Ь уrр{Ь' "z+-cPU"|' (/ 0 Oz ц C|-.l-tl

|2 !Bepi

1з Вхiднi групи
Фe"rfu.l Уа,,"ь fuuza,c""t, /

l4 Козирки вхiдних груп
оtе,"f-еЧ е Рzеzо,t 

*<+|

/т 6,*у"а"
Ub"CozbU-Y

e,//t a-rLl

l5 Електрообладнання
(щи,гова, мережi, будинкове
освi,глення)

ofyorrp*-*,
И/lэиа|p+tС"сС)<Л ,/ l*"o-*

ё
{-1

lб Лiфти (маulиннi приvitцення,
дверi rtашинних примiщень)

. {o-e44-fl7 Системи центраJIьного d, 4аоz4; сtfuzюzalц е1
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Акт
загального огляду жилого булинку,

розташованого за адресою: ,( L -зо

Сс"Дtц n q Ь.
(ffi.l.ГIлrайсryФ

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

(назва Bll к1-1навtця lIос-rl,г)

Ми, цо нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Шепельського С.М., заступника начацьника ОД-504 Власенко Т.О., iнженера
i -i категорii Гуменюк А.В.,

по о {. p.j яо
дата завершення огляду

провела огляд жилого булинку за адресою: бц,i Озрь.с., зо/Г/

з ОЭ.оэ..п-о
(

w al
l вс,гановила таке:

l. Житловий будинок, загальна площа якого становить , ,/ кв. м,/6/2€
кlлькlсть квартир - ,54 Э штук.
На прибулинковiй територii розмiщуються

Orl

(пере,,liк елемен,гiв б:Iаl,оустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його п
lI

рибул и.н ко Boi територiТ:
ft З{s/ по q

tч"еr:уч*'(

h,4L!.4-/ комlсlя перевlрила стан несучих та огороджувальних-ZT 

-

конdтрукцlи, зовнlшнl та внутрlшнl стlни, стики, покрlвлюl' пlдлоry, BlKHa,

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

,/Фундамен,ги

2 ttадасФ

N!
зlп

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) будинку

Примiтка

' ,,ф ааОла с-tыzоеz-еч"'' 0 - {' е4 t l ee|.z.f l

J Стiни 'z,еыlоеlllt

(даr,а llочаr,ку оглядlt|

I


