
опа.цення

18 Системи гарячого
водопостачання оlо-РБче r,a2zц)rl-rzz1 /

l9 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

#*РЧс r*.*n*1
а az,yTyz,cэ €-<-

blc2.

5t
у1 7>z,<a lа,tэ

Ll-o ZL

20 Прибулинкова територiя
(б.паI,оусi,рiй. асфа-пьтове
покритr,я)

2| Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

d jr- &r'оtл,t,tр.п
е,п/ а4/ "/

Висновки KoMiciТ: 'c-l-(?1a 3i* o|zt_4W-Lf .а4
a,

Q-тrz a2. ,"zю 6-e2zl\)

(оцiнка технiчного стану, висновок про го,говнiсть до експлуатацiТ жилого
булинку у нас,гупний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер О.Щ -504 шепельський С.м

Члени KoMicii: заступник начальника О Rласенко Т.о.

iнженер I-i категорii О{

!ата огляду ,, /|J >> о/ 2020 р.

----.-2aý
Гуменюк А.В.

I

,LL

w),rl (L'пrruJ с,< /\
J--

{ZlzДa*.



4 Герметизованi стики J
Q!orrrhLD ц2/О 2-L.b

[ (/ rц4oz *7
5 Пiдлога &-pv ,*/

l
g р

.zzt) /

6 Покрiвля J"-P|* r"-,-*7
,7

Водостоки ,5lrо-l"zбу рта'Ьl v rz.!tl-.c2 ,ч

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi d"-Vач--,"о /",rrо ),*7

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження бшlконiв i
лоджiй)

d Даd; l!-l41|-l2czzlЦU { еrпа.rс, а

l0 Смiтгепроводи (клапани,
стовбури, шибери) ф 2а,р.о& ""Ъ"zоr"*r1l) (J e*racZ,l4l а

ll Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

Со,,/,а* >"4-/,

ч
ll BiKHa da*p*:"y
|2 Щверi ф bar',ь

Оa-fl a|L1
€,|-ы,О

lз Bxi.ltHi грl,пи Jъ-,7*хо ю,р14-Ь
/""*nr*i

|4 Козирки вхiдrrих груп d*l* lтrс,(э ц-оп-Б r*t* ч
l

PL,z

15 Електрообладнання
(щитова, мережi, булинкове
освiтлення)

l"
а э "РЬ'о-t-ьда4LL|чV е+п az.<-l v

lб Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень) Йr*рr,7,та-ь -В

И е1 C'--ytx> 
Fr,r.<,а> 

ezztc7 /ur"ca '. ,i,ёa4

|7 Систеrtи цеlIтра.lьного Фоп, h1-8u е )<-e-zc,co ,zT, LL1

I

I

I

I

I



Акт
загального огляду жилого булинку,

ро]I,ашOваного за адр о а__-

(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житловоI,о фонду Оболонського раЙону м. Киева),
од-504

(назва виконавця послуг)

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

о по /9 ov аа21l
(да,та lttlча,l ку ог,п (дата завершенЙ огляд1,)

j"TЁjT,i ЖИЛОго будинку за адресою: hJ оf,оrоt, 
" 

чъ ,
N

l встановиJа таке:

1. Житловий будин
кiлькiсть квартир -

ок, заг&IIьна
1/о

площа якого становить
штчк.

р /С кв.м,

На лрибулинковiй територii розмiщуються

{ пере.r iK слемснr iB б. tul or cr polo;

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоТ територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Ло ,t}Д-по

rLСцЦ комlсlя перевlрила стан несучих та огородГуuа,ru'*,.)a ис
констрчкцiй, зовнi iTa внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa,
дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
11ри цьопrу виявлено:

? Фасади

J

Л9

зlл
Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкuii) булинку

Примiтка

Фундаменти d d.,хч *#Х*/

fаhо,r}БЦ ц2тzt-$ Уr-
"uоlлl 

u^u/'p 5,ff
Y>,l ,l,rZ Sa ю пtл ha.zсё.{.

Ir? -
a4Ln

a?L/CTiH и

I

,


