
опаJення
еlпСцzl

l8 Системи гарячого
водопостачання JrFL 'е.l-Ц-4уlLL?,

е.r,иеu,r.r

Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

ь *Р"(-а
,c-L
ап.1 ct-aaJ

Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфа,.tьтове
покритгя)

п z.&,-TatrL- лан/zл;Гв
Ml ё /?з-цLсrх4zс/-/

21 .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

* ft*ps#*"1

Вис J/oовки KoMlcll] a.l
х44 В

CZZQ aZZ,lz/ э,t 1 zp.

€ r<:-l

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

Голова KoMicii: головний iнженер О епельський С.м

Члени KoMicii: заступник начальн од_504

iнженер I-i категорi 504 Гчменюк А.В.

.Щата огляду << /{ >> ,Ot/ 2020 р.

|,n

I

/<7,

В.цасенко Т.о.

ilunr-



1 Герметизованi стики Йr,hбqю*,ъ/ v 
r,-соtэ )z 2"а/

) п l о I,1tлл
#,о,,,f.ебч /Lez"/-e1/4}7е|-

6 в"цяПокрi
d 6*уо{- a/*.,Lo"/l,?/

е4а(а44 -

7 Водостоки #*,,/Б7о
/1zllzЫ?,z1

}?Lb

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi t,ст|uБч

ryL.LOLe-r1-4l
Lrzz С-6

9 Ба,лкони, лоджii, ганки
(огородження бапконiв i
лод;кiй)

",fбЬ п,еt-tzzэ.-пЦ/
еrа a-?l-/

d а

10 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери) &э,А ,*":rАсlФD,)[

С1 ) .cLaa4

L*l.

ll Смiттсзбiрнi камери
(водопровiд) Ф е", 

fa5 yro,1 l 4э /z.za& э zzz/

ll BiKHa
А у7о& *b4L)42zz|-

tJ r) elltC.+И

pi|2 Две А а*trdi.фF
13 Вхiднi групи

i"-,Pp*"". (.

l1 Ко,зирки вхiдних гру,п
J, -,У; v, r,b 

fze -ezcr"zt7

-/
С-zэ €,,+-b,z-1\[2 4
P.iePlc."4/

{

1ьо,,z/uБу€
фД-L..Ь'r.

Електрообладнання
(щитова, мережi. будинкове
освiтлення)

l5

lб Лiфти (мапrиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

td,.охz-,ю 1
tQ.еlьоУ_эlслzО t<эt,c z€4е

\7 Системи цен а,цьного d a/ 'е.t,&.tQzЦZ<

I I

I

l

l

I

I

I

I

I



Акт
загального огляду жилого булинку,

ро]ташованого за адр есоюz 1cL. ОfoзlQуeьlцё .2J
I

(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 скJIадi: головного iнженера
Шепельського С.М., заступника начаJ]ьника ОД-504 Власенко Т.О., iнженера
l-i категорii Гуменюк А.В.,
з /5СVЯОь по /|С7'ЯО/,
1лаr,а по.rЙлl,БlЙд9

провела огляд жилого булинку за адресою:

{даrаЪйрйГ" огл"лу)

tф (,$р eeoze+rzzzztr -Я-З ct--

l встановиjlа таке:

l. Житловий будинок, загальна площа якого становить кв. м,
к i_ tbKicTb кt]зпl ип - {tlб

" (,,ереЙ e,ne"erriB благоус,грою) /

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Noflcc. ло ,tJ

Ofu,юteb)(DeLцJ комiсiя перевiрила стан несучих,u о.ород*у"альних
l,конструкцiй, зовl4iшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa,

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

еэlСеz5 gczzz ёz|-2LL1

з

N9

зlп
Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкшii) будинку

Примiтка

А 6,,ф"z G12 t -l.,J

2 Фасади

Стiни | Со",h.Гц,<>"rь k-e4z4)|.,.4|

Фундаменти

,, 0/ а сТ,со il. 4,1 .

штук.

I

/i,


