
опалення
e1l1CQL,!

l8 Системи гарячого
водопостачання d а"tr,ёт:,ж1

19 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

Ь a"f*#flrx
20 Прибулин кова територiя

(б--rагоl,стрiй. асфа--тьтове
I tокриr,r,я)

J з,"6;r, e,l,€zZ-O ,|,{
е4 )1а4са

2l Дитячi майданчики
(облtцнання ди,I,ячих
майланчикiв)

фgаf"tсчu пq4 аztlч!
,ct{cto.1ll t ) z|-bбa 

"z 
lu 1_1!.L|| 'а1 ?пtrl e-11l/

ВисновкиKoMiciT: .i,,i I e,Lb el|"42 t,ty ).!
L с,

э f,|1L

(orliHKa r,ехнiчного стацy. висновок про готовнiсr,ь до експлуаrацii жилого
булинку у наступний перiо;Q

Голова Koпricii: головний iнженер епельський С.м

Ч.лени KoMiciT: заступник начах ка ОД-504 Власенко Т.о.

l H)t(eHep I-i кате од -50,t Гчменюк А.В,*t

ffaTa огляду ,, !_D ,, сз 2020 р.

l

I

lд

л



с ,1 в-.Ll

4 Герметизованi стики 2arC;.nr".4-0 И-Lс>l"

61е sta.zcёt",Ll-f
l

5 Пiдлога $ 6,zр.ё е-LЬ4оа,!,Ч
e+ra-.LL|

#or"|vtбu с lЦ.
.сrсJ",о!4-Ь

*/]2ё11 16 Покрiвля

7 Водостоки
чh о- f"rny 

ю,*" l*- **/

8 чtс,-,|u8у rо,-* /*,rr, *а

й dаро&'uъ,.о oz.

er?r cL+|-,l

tLl
U

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження бмконiв i
лоджiй)

d gyФ*f,f*(l0 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

l1 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

dо,,",[оБую",* Р-"ч
11 BiKHa ё e,CL,,eCO еХ,

е4+lОЦ-Ll

еч,А А сс{Ео0

цq(\<Ь',2,1-1яl/2 <ДqU d еупай Uь|2 ,Щверi

Вхiднi групи oj, c-rnhlTcy,p-"*! U yu-l,L.LP }{ ,",(

Козирки вхiдних груп -|rbvn
,Y1{Ja-tbbBl lJ

(l

тпLЬt€a

15 Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

Ь ьФu a-Lbу(юе
е,lпа,Й

1б Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

ClLw|oyyLb В паеm,оr-?лl

ч

ь l,шоrT(),!ll)v,r)4,f.l,!)|7 Системи центрirльЕого

Сходовi клiтки, сходовi
маршi

lз

14

.r,ut 
rr*,,

I

у



загального ог
розташованого за адресою:

Акт
ляду жилого будин

I ( dв с, ЗГNl )l

по .1{,.оз юs

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
IIIепельського С.М., заступника начальника оД-504 Власенко Т.о,, iнженера
l-i категорii Гуменюк А.В.,
з /Q.оз,е-о
(д,та початку огляду ) @йuййр-Бff* о*"лу)

,t]провела огляд жилого булинку за адресою:

1 встановила таке:

,е. tlп с, 3.г1

l. Житловий будин
кiлькiсть квартир -

ок, загальна
зчч

площа якого становить 2(i96a 6 4- кв. м,---'--------7-
штук,

На прибудинковiй територii розмiщуються
1,LL| t l ut r]-t\ с Q,4 2-|Ln l

(перелiк елелtентiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення

фиr,Ь Йцl',tйп х
огляду жилого булинку Ns З Г по }r/.r
омlсlя перевlрила стан n"ay,r"* * оaорол*у*п*,"*

I ,- lкбнструкцiй, зовkiшнi та BHyTpimHi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa,

дверi, системи I_{O, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

,А а прЬr_.r:оесаr
a:1?lLl-/ /

Ns
з/п

Найменування елемента
(конструкцiТ) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцiТ) будинку

Примiтка

1 Фундаменти

2 Фасади
А cL|o g.' e,Lb *сО ес l с,|
v U с bt Сr,,эLi V

,1

, Стiни hо аееао4) elbpLoLl.rL|

СоАzц. d d
(fi,I.П. майстра)

()


