
опаленIlя Сtп сzо{ t

l8 Системи гарячого
водопостачання ф ftnf_n6- е/&-?-z{аlЦ<rСlэz Cz-+zl

l9 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

d а/trаh,*с::,о",7U €l уlQ,+Ll

20 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфапьтове
покриття)

Ь t"Fr::,:i"*/
2l Дитячi майданчики

(обладнання ди,гячих
майданчикiв)

r!-o1ll h*Lo1l
а_// L//u,

2->2 aLzzl|y'

Висновки KoMicii: '3 с, ' tl,Е-кос. t/о- еz4<аLа<zlzJз-r'
tTЦ T>(j-. 

'l-tLt 
с4 L41-q.L |2- z( @,z.

otcttZ

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

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

Власенttо Т.о.

iнженер I-i категорii Гуменюк А.В.

ffaTa огпяду << 
'/Я,, 

>>
о< 2020 р.

l I
I

I

]

|]

l



elltalcr
4 Герметизованi стики

,?L,b

5 Пiдлога

ea",l aala
ь а

6 Покрiвля
r-.r*r-*trсa

7 Водос,гоки i*lл^
lr""rrr,ч

юful-Ьt
8 Сходовi клiтки, сходовi

маршi ,t"*S-b ?й.Ь

"-1
9 Балкони, лоджii, ганки

(огородження ба.,lконiв i
лоджiй)

ь а"fе е-7йаД4

l0 Смiттепроводи (клапани,
стовбури. шибери) d а"ф#,

U-414

l
Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

ll l,о",N"dqс,оо l** ,t,|L ,l

ll BiKHa
ь

С+псъ,l,ц
8,t'o,|-b

|2 Щверi Ф а*роЙ Jh lю-a*(
\/ U ема,lц

lз Вхiднi групи J*"Pt l€п42Ь
)аu-с9а "ч

I1
tiо,,JаБц

чU 4),l1,1,b

У2.dlло{,?",1-1

Козирки вхiдних груп

l5 Електрообладнання
(щи,гова. мережi, будинкове
освiт-,tення)

Ь аче**9*ч
еzоl фtt t

lб Лiфти (машиннi примiщення,
дверi лtашинних примiщень)

qфkац*оrсlrпа |,
laebSr-".-eufl /шкtс, ец

|7 Системи центрального ф +ао& a/b(.at-2.cL/

I

I

I

I

I

I

l

I

а"3

-



загального ог
розташованого за адресою:

Акт
ляду жилого булинку,
бцl одzа.zrl.-.1 |

гJ 7]а /
Calzq* ,7 А

(i iП.l,П. rrайстра)

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

(назва виконавця лослуг)

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

по /l ol ао/.
(.laTa початк), ог я;lу) (латi завершенFя **у)

есою: 6-"u Од eh,tc., 'l-t

з l/ оз

провела огляд жилого булинку за алр
/

| встановила таке:

l. Житловий будинок, загaLпьна площа якого становить
кiлькiсть квартир - 1 штук.
На прибулинковiй територii розмiщуються

Mi ))l,U: z сес-/ с.tСtt)\ C,!ci /t zцl

э

J

2. Технiчний стан жилого булинку r,a його прибу динковоТ територll:
пiд час .[]роведення огляду жилого булинку Jф l/ по

аа fobtoc комlсlя перевlрила стан несучих та огороджувальних
пЪftфукчiИ, ,o*iпrH l та внутрlшнl стlни, стики, покрlвлю, пlдлогу, BlKHa,
дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
с порти вн i майданчики та при",Iеглу територiю,
ГIри чьому виявлено:

Фундаменти

)

3

N!
зiп

найменчвання елемента
конс кц11 дин(.)

Висновок про технiчний стан
eJleMeHTa конс кцii) б i tинк

Примiтка

Ь б rtft; ""y:,:-r- v €liCbllt

Стiни э oLёa-@r.zzL.L

Фасади

l

I

la д*р-6,'еl+"лю,zеf
IwQeцt&-tLl


