
опалення

Системи гарячого
водопостачання Jr-,УБ7-,,* [.*ч

19 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

d*yБr* /r"r,*ч

Ь2"рЬ**_ч
20 Прибулинкова територiя

(благоус,грiй. асфа-rьтове
покри,t,тя)

21 .Щитячi майданчики
(облалнання ди,гячих
майданчикiв)

висновки KoMicii: ,1 aoo(u'nlbrc :Иcl, €il.{)Q.l|!./lэzt zt!,y'tZ
d'rll с

tб I

(оцiнка r,ехнiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
бl,линку у наступний перiо.r)

-5 епельський С.м

Ч,rени Kor,riciT: заступник нач ника ОЩ-50,1 Власенко Т.о.

iнженер I-i кат ii од.594 Гуменюк А.В.

!ата огляду << J. Ь ,, /)2 2020 р.

[тг
I

t ]

t

I

l

t]

Голова KoMicii: головний iнженер

,/\gу



С Ц arcn
4 Герметизованi стики

5 Пiдлога аЧ"L'*ry.-,{v е,4-п a,",l)
ь

6 Покрiвля **r^t€ t*@,*r/
7 Водостоки ё.-fdt* 1эlА ) fl
8 Сходовi клiтки, сходовi

маршi ol*faу.-- p,uоч
9 Балкони, лоджiТ, ганки

(огородження баlrконiв i
лолжiй)

6r' пlЪ"ХlЭ.l
€апа-li

0о
aiь LlJ

!^cl()

10 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

l e,L&lt O es-t
е4псцu

ь е"а tCl

11 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

Jо"РБу,о.*ч Pr,"*l
h зеrр(- аl-ъ,ca-LL

0атzqцz' "/
l1 BiKHa

*--7u5,6ю-"-ь баш.iлtц
l2 lBepi

13 Вхiднi групи й*Рр-"* t""*,l
14 Козирки вхiдних груп dо'VБу,о,* [ш"r!

Ь a"rffi*^l15 Електрообладнання
(щитова, мережi, булинкове
освiтлення)

'.|

16 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

пlл*л* y|c.yl/o ,{

Иuа.ЬР-tцо,цЧ tш*
|7 Системи центрЕIльного d о-*hБq, оrпъ lл-lllbo1,1:Tnu,

I

l

I

I



Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: L,ё сrrеьrцсz1 q-q

€сtt!.ru qb.1-
(П.I.П. майстра)

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

од_504
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Шепельського С.М., заступЕика начальника ОД-504 Власенко Т.О., iнженера
1-i категорii Гуменюк А.В.,
з 75, СЗ по .;/ ь t,з
(дата початкт огляду ) (дата завершення оLrIяду

пL оtо"цс / е.ьуц/,l'
il

{.9

l встановила таке:

1 . Житловий будинок, загаJIьна площа
кiлькiсть квартир - /ccl штук.
На прибудинковiй територii розмiщуються

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жплого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведеннJI огляду жилого булинку Ns 

'/ 
9 по пlэ

комiсiя перевiрила стан несучих та огороф"-""r-.I.
конструкцiй, зовнifrrнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa,

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

якого становить 7t:Ч5 9С кв. м,

ОБоюtесf,-Dеuil

Л9
зlп

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкчii) будинку

Примiтка

1 Фундаменти А ЭСс8оё cLhzo€,Lez{
о еJпСе4J

2 Фасади Ь 2аР<Ь"'е-zъ.ll:ьzz{
а,rи a)+<,]

J Стiни lъ ъаИd-,; а,Lё йю.1/|-l

провела огляд жилого булинку за адресою:

I


