
] оIlа.цен ня

l8 Системи гарячого
водопостачання ,ор, L abr.ooc-n""1

- й,л.l(}41
ёа

l9 Системи холодного
водопостачання i

каналiзацii
'j" &'ur-br'co-"

e4tЦ.4.1l

t1,
{ачр

20 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриr"гя)

Jа,fu 2n-,_"-
+rБr {a,z,z,x

",/v-:/ ,

У оЧLётzа

21 Дитячi майданчики
(обjаднан ня jlи гячих
маи.fан ч икl в)

Висновки KoMicii:
{,l

J/а- еаооz&Ё-"п rьr/ц-d-Р,u, -/ot
a-ze,.1L4! , э

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiс,гь ло експлуатацiТ жилого
булинку у наступний перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер О!-5 епельський С].М

Члени KoMicii: заступник начальника'Оff-504 | -' Власенко Т.о.

iнженер I-i категорii ОД-504 Гчменюк А.В.

Щата оглялу << О 4'- >>
/) ,.А 2020 р.

I

I

l;, I

.t };r'



Герметизованi стики

5 Пiдлога Й",-7-rфс r,Lc-o'--4
.-|/

|,

6 Покрiвля * аry"Ье-съ@,?
7 ВоJосток и d? аmЪ e-e+lco,,zlz-tl0 

".-a-,z, 
а

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi ,Jо.-7*S* ,,zr'-b "7

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження ба,тконiв i
лолжiй)

ааДю-6-'е/,Ь |-o4l1U 0 a+пa,zl
,ф

10 Смiттспроволи (клапани,
стовбури, шибери)

ll Смiттсзбiрнi камери
(водопровiд)

e-lb-|,L&.-zl

5-О.6сх/"lаzl

ф*Рfпоь /lецlЛхtп

C+rl
ё d

у

7
1i BiKHa z аQ,сэ & оl*-',сэ n-,-""

а 
*r "er"о-- lА t

l] !Bepi ,ufu/+

") 
rп-tzt е fi3 r'Vzzzl,c

<J
аl zz/ ,(2/).zz.ll2*," ,п4r:

13 Вхiднi групи

|,", /"*"о*|
J

o,/t oT,t t"
14 Козирки вхiдних груп оt*lбt" l4/,,zo,u-"e|

15 Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiглення)

ф а tе_2Ь+<,о t},U
€,ryla-*t

lб Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

а-L[,ю пуТЪ
"-,оlrоеЧ

-в

il-a.+rcaL|.ulL(l(

|7 Системи центраJlьного Й 2 а,рБ-']; 
"/-o-Za, 

а-z/214

4
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I

]

I

l

I

d



заrального ог
розташованого за адресою:

п
J'|(LlLLtot,ir -И,r

Акт
ляду жилого бч ,llИН

La_ /6J-{ цzr,

ГtТj:Л. пrаисrрО

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

(назва виконавця пос.rуг)

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.,

IIо
(дата початку огляд_y ) (дата завершеннИ огляду)

провела огляд жилого_булинку за адресою: Ф, l; ; 6
,фр,t/,tь / 6 ,\

i встановйла йке:

l. Житловий будинок, загaLпьна площа якого становить
KlJlbкlcTb квартир - Ьз штук
На прибудинковiй територii розмiщуються

(; lKB, м,

(перелiк елепtенr,iв благоустрою)

2. Технiчний стан жиJого булинку та його прибудинковоТт ериторll:
ГIiд час проведення огляду жилого булинку Np /[ l' по lцt

комlсlя перевlрила стан нес}п{их та огороджувапьнихlol"e) ъ ,Фа,фа,|l
коtiструкцiй, зовrrtшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,

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

найменчвання елемента
конс кцll б дин

Фу нда менти

2

1"цJU
ё: (jL'eeb rD e:zzz

e?|cz l4l /

J

N9

зlл
Висновок про технiчний стан
е.те\{ента кон кцI I динб

Примiтка

Стiни

А ё,?*ffitrT
<-ё2ZZt)а|y>zt4б

Фасади

l

I

Tlo, ц


