
опалення

l8 Системи гарячого
водопостачання чdе",lu>7е foo"-*/

19 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

20 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покритгя)

d асzУо6;ш,са.*7

21 .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

& 5-р,{-'elbazOezz*
ёll tс\-ц*

висновки koMiciil .5а.ф{zецr-,zz,,- 9n_ e.tzl9"zZQ- lz,эl l z?r2z, -
в| вв"

€оэlсо |,-/

a)
о

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

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

Члени KoMicii: заступник начальник од-5

iнженер I-i категорii

Щата огляду << ОХ. >> oLl 2020 р.

дlпьн
504

**--.-=-

'Ф4+,/
Гуменюк А.В.

I

I

ч-504

Власенко Т.о.



4 Герметизованi стики

5 Пiдлога ь а.р€,ъж:7
6 Покрiвля ё a*r,ai;2:Y
7 Волостоки

^t"''YE6-P.., к l)Lсf

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi ffе"^JЦЬцю,,,"ьl V 

r,e,,//,o,<-2'|fl
9 Балкони, лоджii, ганки

(огородження балконiв i
лоджiй)

d упgо&uбЁоz-аz7U б e,rnla.r}

10 Смiттспроводи (к,rапани.
стовбури. шибери)

J*,Рбtr*.4.ъ rLlz2/ф^
,-L/

ll BiKHa Izо 5ароВ..* tffi
l2 ffBepi 5tо-/б7"zr-ъ r,","",*7

13 Вхiлнi групи d*-Pp
l-/

//

/"z.b

ly',
ё яЧорw U gэ221u.,/,, "

l4 Козирки вхiдних груп

l5 Електрообладнання
(щитова. мережi, будинкове
освiтлення)

?-zzo,zl"-lюb
1у6r,,fuzЬфё /*"7
aro{r'+n jz x-u^S

Лiфти (vашиннi ltримiщення,
дверi машинних rrримiщень)

lб 1/,лrzrg.эrа",о В
l th e-z ьо Ь l с z с^сэ е4-с4I ru-,<ц o!-et

(l17 Системи центрального tЙ С.r rhz,с5цrсr, tb J/te-.z2.<91z ).{

ll CMiTTe збiрнi камери
водоп овtд

I

I

I

I

l

]l

I



Акт
JIяду жи,lо гзагального ог

розташованого за адресоюз 6', aJ( .

о Ядинку,
u/ 

"'1 
Lе2 cllz,ZLxnQ /

о/Х/а,Б "о У1 4
(П.I,П. rtайстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м, Киева),
од_504

( на,]ва вllконаtJllя пос,rl,г)

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 с/,оц.;о}, по о/i о
1au,, а rrо.rЙ*1.]%,lо"ду.1 (дата завершення огляду )

провела огляд жилого булинку за адресою: ,r,/1 a9ur.",oczlpy'ra 19

l встанови.rlа таке:

1, Житловий булинок, загальна площа якого становить /ЭаS.{, ро кв. м,
кiлькiсть квартир - /уб ш,г\iк.

На прибулинковiй територii розмiщуються
Llc о.,_о tzi ,эz с1- (Э пю*t-с rrоZ r"еzТ ,2216271 9 czzl zz!,2.z1
l
2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинков

Пiд час проведення огляду жилого будинку .,Пф l7 по
ol. 0Л t z,azl.t> t ! | р 1l dc-xомiсiя перевiрила стан несучих та огороджуваJIьних
конструкчiй, зовнiшнi та BHyTpimHi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,

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

oi територiТ:
f

N9

зlп
найrrенl,вання елемента

, (конструкчii) будинку
Висновок про технiчний стан
елемента 1конс грукчii) булинку

Примiтка

Фундаментиl d а-€р€,"rА4"-'zЧ
) Ф и d"-Рз,

/-tеz-zео E1 zzz-f
) 1)Lt)

3 Стiни dо",Jцбц,о.пл /424lon",{4


