
опалення

l8 Системи гарячого
водопостачання феr,, JЦбо/ € ,ftzе-еее-z э"z,

tvU
,/
{

l9

)п

Системи холодного
водопостачання i
кана,тiзацii

J,*,PT € 
|hzLzLLTdyxy

Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфа,тьтове
Itокриття) е^ff a-!-sr/@/22,Lr

21 Дитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

Висновки KoMicii: (L, J/o- ea28<2zz- yL1/ /

Q^ ).L,>а Ct ,l, t ).
с )tС

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

Голова KoMicii: головний iнженер О епельський С.м

Члени KoMicii: заступник начаJIьни
\,

iнженер I-i категорii РД-504

Щата ог",lяду ( С9 ) е? 2020 р.

Гчменюк А.В.

04 L- Власенко Т.о.
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Zп
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rЗ/уtrrur, /
\:-=.r,



l7

&rtCёzl-t
4 Герметизованi стики

фс"-)"еr,/"о""Ь- " ! - V 
ра.оЁ,уz/f

5 Пiдлога ё a,fe';;X?-*7
6 Покрiвля а,tr (-'.еЬ.rо

е? п ce-.rL|
d -ч

7 Водостоки
ф а.Р oL

ea?lee-&1

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi Й rр"Ъ'@}44?+/L(u u eorzccцn

С a*6rsbv-Lb-'LL,ffr
9 Ба.,rкони, лоджii, ганки

(огородження ба.;rконiв i

.-tcl]жil:I )

ёа-ф""*?-,ffil0 Смiттспроводи (клапани.
стовбури. шибери)

11

l1

Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)
В iKHa

Ф"'рf фtо*,,-,il"

й ?*8"9;,ж**t
12 lBepi

ф;r*,
{,e."|rzT цrоlлzt> fi
ф'rl б t"z,,,-,,"c

Cepez-r'tent

zal,/

,|-.|

I

lз Вхiлнi групи
О-, 

fаб 7"оr""ь /u,zzлоu 
lэ,

,i lПfuG'ыr(лэц4/tU d €rэz(аzсl I

<<

Електрообладнання
(щи,I,ова, мережi, бу;tинкове
освiт.пення)

Козирки вхiдних груп14

l5
F" а tc э, t P.cn ас {U,,-сz5Ь а,
Эa{с' rLr6 о ОQ (ol'zl z-Zcze,

tъО,"frzб б е r2z.а2юЁrаzz/
lб Фfас!,юrо,пь 4

Йе-rю/"-",r,r..о"n / Fa"onn
<4,/

Лiфти (машиннi примiщення,
.цверi маtлинних примiщень)

Сисr,еми центрального qf'oihzб.t е hez-e?-o Ё,1

l

I

1

l

I

г

I

l



Акт
загального огляду жилого булинку,

розташованого за адр есоюz бш. Зр) бNч}сlаz\ /оа-.--
о с

оJ/сеБп,о У dъ

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

(назва виконавця послуг)

Ми, що ниrкче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iHrKeHepa
Шепельського С.М., заступника начальника ОД-504 Власенко Т.О., iнженера
l -i категорii Гуменюк А.В.,

по сr9 Оr
(лаr,а початку о яду) (лата заверш ня огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: с, 2 ,,
,,-,Ь-/ а аб /оа..-

1 встанови,]а таке:

з 03.0V

1. Житловий будин
кiлькiсть квартир -

ок. загапьна
д/6

На прибудинковiй територii розмiщуються

площаякогостановить ЦГ69 Оa кв.м,------------_
штук.

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан я(илого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiл чрс проведення огляду жилого булинку Х,) /Оа no &tl

3е;' dzziсrutzi комiсiя перевiрила.,u" 
"..у.,** 

,u о.фйW*п*,"*
констр\,кцl и узовнlшнI та внутрlшнl стtни, стики, покрlвлю, пlдлоry, BlKHa,

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

:зlп

Nc

1

.] Стiни

ПримiткаНайменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкчii) булинку

l Фундаменти

Фасади rF @?-Ь,Lo4Z,e1
ervl(24lJ

d
aa4r-r.{'

(П.1,II. rtайстра)


