
оп€Lпення
r2пr-о,. ч

18 Системи гарячого
водопостачання

а}о,,,hz["ло
/ U 

/"2

т"Ц
-cZ/.&ъLo,,1

19 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

d*,,fMb1 р,щ
/,1/22а-О>е,*. 1

20 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

Ь rtrО:::ч
2| ,Щитячi майданчики

(обладнання дитячих
майдаячикiв)

Висповки KoMiciT: 3", 'O,Le*tC. <fl а- c./z.O aZ(2ll -z/
БI .€zc,,l,b, Q- z., z

с 4Z у<-UZЬ n'c9 >z-Z ц!>)

(оцiнка технiчного стаЕу, висновок про готовнiсть до експлуатацiТ жилого
булинку у наступний перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер О 0 епельський С.м

Члени KoMicii: заступник начальника ОД-504 Власенко Т.о.

iнженер I-i категорii\QД Гуменюк А.В.

,Щата огляду << EZ >> 2019 р.

J.t,
0

"2z_z2/f 
'



4 Герметизованi стики
,lо-Juбuо*

I V - 7ч*lz"тхl"l7
Пiдлога k r,F-*.:*/

6 Покрiвля сrr9#*'{
7 Водостоки

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi аqr&,,"#жч1ь

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження ба.rконiв i
лолжiй)

r-#*#ffупф*"

4.еа,о&' 
"ru 

n-".r1() 0 еrr,а-,) lА10 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

11 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

# rr,Р7- *za fz-o lz zсzr7

11 BiKHa Ф 6.ЕЫ-; е26,//,е22д{
а e,-lz z Qл,tz-l

12 [Bepi сЬ zrтlЬ' @-zь.<-D az,e!+l(J r е-74?а,4) U

13 Вхiднi групи
ЕО€.r-ь *,-r,,t
{ &аа-эсt ll

ь 4"а
(,)

|4 Козирки вхiдних груп
бор р,mо].rа

€-ь

15 Електрообладнання
(пштова, мережi, будинкове
освiтлення)

d, u.,fu.r.Бq,* -Ъ/ v р,"-Ч

1./
16 Лiфти (машиннi примiщенпя,

дверi машинних примiщень)
Jl"ц е,о*ь
ilх е , t,-^ 

fл-тt 
>zrЭ

.d},Q.
4

,4о",, ),125ц lО,т?Ц\7 Системи центрального

5



Акт
загального огляду жилоfо будинку,

розташованого за адресою: fu,Ц 3а) dаDq.rzГ(/
6'- cz-

il/аt"о у А
(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., заступника начальника ОД-504 Власенко Т.О,, iнженера
1-i категорii Гуменюк А,В.,
з об оу. а2 lIo оd оУ
(дата Ilочатку ог"цяду (дата завершення огляду

провела огляд жилого будинку за адресою:
2-,.)Е> qz5 6,ct.-

1 встановила таке:

i. Житловий будинок, загальна площа якого становпrч бJd2 9О кв.м
кiлькiсть квартир - {у штук.
На прибудинковiй територii розмiщуються

(перелiк елементiв благоустроrо)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоТ територiТ:
Пiд чаq проведенюI

Зd rlоБо,ri к
огляду жилого булинку Ns 6.ra:-{о 'q,

)

омlсlя перевlрила стан несучих та огороджувацьних,- п
конструкцIи, gовнlшнl та внутрlшнl стlни, стики, покрlвлю, пlдлогу, BlKHa,

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

}lъ

з/п
Найменування елемента
(конструкцiI) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкчii) булинку

Приrчriтка

l Фундашtенти А a,7&'.*i,r"7
2 Фасади l ПоР Q.'az6,z,o-";"1

l,/ U Cllta4t

з Стiни ctiD," lobz/ etcb ,/a""r"za* *q

I

I

I


