
оп а.1ення

l8 Системи гарячого
водопостачання

ф .} _а7ft-'"l,ь,z"о-"7\,/ (J:rJ??cv-z4

l9 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

а беZР:Ь'.ZЬ.z-а,-,Vv аэ,€l-zZл

20 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покри,I,тя) 6,r -е6-тZсэОZ

суис4-{/'
"7

U

2l Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

Вис
C2_?rZ/,l с.

}
z)(б-zlL{)

L

(оцiнка технiчного стаЕу, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiол)

Голова KoMiciT: головний iнже од-

Ч"цени KoMicii: заступник нач ника 504

ffaTa ог,тяду << У 4 >> аз 2020 р.

iнженер I-i KaTeTopii ОД-501 ?rsZ-.-.-' Гуменюк А.В

шепельський С.м

1* Власенко Т.о.

I

d

I

4

\



а;аСr4t

4 Герметизованi стики
N,rr-Ё4.'Оr/w Qt ztO-t4-Y

(:1 ,.|
i)

) Пiдлога ,ic,r-ry'z8Y € /эrz-па'аzЕ24z,
rо.l чЬ'а*""7

б l в.-lяПокр А аРaБ !4.t,Z -12 е-, }"//
U c|oaol-4 l/а|

7 Водостоки #м,Иr,5ч*,.о
/Ulz[e,z пzзf

zzzЁaaz,c<z,

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi Ь rtre;,ce;:;-/

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородхtення бацконiв i
лоджiй)

d а zуl5Ъ' atz,Tte,,,e"z/U0@1cp,r/

10

t"l:"ftщ:11
Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

k 7?e'"r-Bbo.zz-7 €у, ratZl'
ll Смirтсзбiрнi камери

(водопровiд)
11 В iKHa

d Даа;L; a-b*c,,,z1-1-7
U Q 6rr7a;b,tL

12 Щверi /,l
Ф v76,l+*:::L,
d а*рL'ж::'*/

1з Вхiднi групи

Козирки вхiдних груп dаТ e.eb-C*lz2z/
(9,э-уzt7а,t

,&

Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

/lz..zl,съzаl7

-rrl.ь lLa4-L.r' -
)Ll с+

1z1

l5

lб Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

ИЭ'}'l*z щaazz_ltl
I 

vez -zzl с ez!
d ,,О "-,

|1 Системи центрального €lztCft ,L.?O-D 6-,,|-ё-,._D ._ezz,/

ll
l

|._/ L

l



Акт
загальноfо оfл

розташованоrо за адресою:

/c:t,1,1zH,ro 4 [:,

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Кисва>,
од-504

(назва виконавця послуг)

провела огляд жилого булинку за адресою:

кiлькiсть квартир - с/ь штук.
На прибулинковiй територii розмiщуються

яду жилого будинку,
аЬ Gоrr,.,ь",. h eclltr !
1 /

1лата початк1, &гiядj,; @йiiБфЙеffi" о.лялу)

oZ<l-z>i4

6

c4rna?. {

l встановила таке:

l. Житловий будинок, загальна площа якого становить /:g 9-Z кв. м,

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинков
Пiд час проведення огляду жилого булинку Jф ,l по

ol те иторll:

пzL:/п.сr С'4 л-/,lt комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних
i та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa,конструкцl , зовнlшн

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

)

Ns
зlп

ПримiткаНайменування елемента
(KoHcTpyKuii) булинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкчiТ) булинку

d a*pa,"r,:",/" (чr,а сц "z,
Фундаментиl

2 Фасади &|е+ооuо/
€ц,*z CLa<.l

d ?otr

Ст iни d :оВо &'2д /<-в24Jzёl.у

(П.I.П, майстра)

I


