
опалення e1.2l cc7z/

l8 Системи гарячого
водопостачан ня

ё бпу,t, y:tr?

le Jaa,zzt

l9 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

,h б*р
CzttCLzU

**7
l-се.л1 czz{ 7 5 aе ц4' -Р- уrо-,,}u5С

кбг
,Ь'€LЬ-{-е4)

20 Прибудинкова територiя
(благоусr,рiй, асфальтове
IIокрит,гя)

L/

а 

^СЧ,оВ.' 

€24 ЁФ!,z.<-/U 0 G,rа-ru' l

I

2l !итячi майданчики
(об.rаднання ди,l,ячих
майданчикiв)

,Гr ,l

)
Висновки KoMicii: .:') e2$1t(1 а- а22-О a-Lt-a-/.z_

Lrz-caN CL yzz 2

,ZJ-l-L ф,Q Z'<)Tn
(ouiHKa технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого

булинку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер ОЩ-5 епельський С.м

Члени KoMicii: застуrrник начальника О -504 Власенко Т.о.

iнженер I-i категорii О Гуменюк А.В.504

!атаогляду ,, 4Зl 
>>

oL/ 2020 р.

1



r"."r*1
1 Герпtетизованi стики L ,.^

alaъ/uD4-ol- ,12,T>tb

р,
*//о,w

5 Пiдлога fu a.yfz e".7zaa.4
|0,1

6 Покрiвля й зор{;,#trrr
7 Водостоки

,fuбрст,-6
l а /йzeta/z/z4/

,**,

Е Сходовi клiтки, сходовi
маршi nhn,,l.r? ,o-y?L4

ё<ftPzz "*.-/
9 Балкони, лоджii, ганки

(огоролження балконiв i
лолжiй)

d u,,xlb "*:x:r
l0 Смiттспроводи (клапани,

стовбури, шибери) d r,ре rжZ=*"/
ll Смiтгсзбiрнi камери

(водопровiд) Фe-,f"lБ.yo*Lb 
|,LеLlёфl'z 1

ll BiKHa a'fr&,:::,*/! aИCPlL.t
,*

l2 Щверi rr, Ё'necrz-oeenzev
€ll@zL,l

ь

lз Вхiднi групи *r"фъжr-"{
14 Козирки вхiдних груп

6 r?tж:*1
I5 Електрообладнання

(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

lб Лiфти (машиннi примiщення,
дверi rtашинних гrриrIiцень) ih""rtn-r--,oa Z,

t,Jе--Цr,",.r"ю *"/ l'tz,zд 'zzaz-e-l

17 Системи центраJIьного ,ф- acz4o€--' ezA.-.o ona L/

I I

I

l

оt*ЙБч.о.-"'
l rzLo,-*1

I



Акт
загального огляду жилого буаинку,

розташованого за адресоюz пд Обеr-еr z еьэttlелlЦ ,3 9 -Ct-

dу { т
c:'a,1L /Cz/

(П.l.П. майстра)

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

(назва виконавця посrуг)

(да l а llоча,l к\, oI,;/lr,lr,) (дата завершенdя ог-,lяду)

провела огJlяд жилого булинку за адресою: tй баzаrел,uЙ. 3?Q_

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Шепельського С.М., заступника начаJIьника ОД-504 Власенко Т.О,, iнженера
l -i категорii Гуменюк А.В.,
з 71.с;q s"с,/, по 4 3.o?So).

l BcTal Iовила таке:

1. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить /З {{6 кв. м,
кlлькlсть квартир - d. ro штчк,
На прибулинковiй територii розмiщуються

(перелiк елементiв благоус,грою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибулинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns 39.L по lф

комlсlя перевlрила стан несучих та огород

-

жува"llьних

конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa,

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

Л9

з/п
Найменування елемента
конс кцiТ) б дин

2

)

ПримiткаВисновок про технiчний стан
ej-IeMeHTa 1констр1 кшii) булинку

l Фундаменти

а.w" {-й
е-/"-a сL/.L/

Стiни Й*r,/лБц юr*Ь

Фасади

I
I


