
загального оf

розташованого за адресою:

Акт
лядч жил

В"п
ого булинку,
оаzл'цс. /6

Со8rц. d d
Г.l.п. мйсiра)

КП кКеруюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киева>,
од_504

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
ТIIепельського С.М., заступника начаJIьника оД-504 Власенко Т.о., iнженера
1-Т категорii Гуменюк А.В.,
з 0Ч. оз .,9 /h
(даr а tlочаr,к}, огlяд1,)

---т v7 l

по
(

!,]

Jата завершення оI,-,Iядч )

/6провела огляд жилого булинку за адресою: l .1Z ,Д

1 встановила таке:

l. Житловий будинок, загzUIьна площа якого становить 3/кв.м,
кlлькlсть кварT ир - /;8 штук,
На прибулинковiй територii розмiщуються

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибулинков
Пiд час проведення огляду жи.Irого бу.rинку Ny /6 по

оар-ь": а комiсiя перевiри.rа стан несучих та ог

,//а-- .N/,z-tJ
(перелi елемен,гiв благоустрою)

ol територll:
a

dll.t .

БодWu-"п"*
-Tl-T- 

-- - 
- ,

конU,фукцiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,

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

ПримiткаВисновок про технiчний стан
е_lемента (конструкuii) булинку

N
з/п

Найменування елемента

1конструкшiТ) булинку

сl-ыzю
Clэrazel

6 а r"/l Фундаменти

6r'.rЬ"lЭ,"е"r7
e.e(a-аJ

Фасади

Стiни

2
ь

'ozbal,tplз

aw

ё\

cъ.LZz2_z-l-a/



ф rtQ,+C-/

+ Герметизованi стики lO,,, }uб,,l-rа",ь
Zаеаl|t пiаЬ rr-,," ,*l

5

Покрiв",lя

"rР|* y"zlэ,l z*/

Пi;t.rога

фо

7 Волостоки
-"Р

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi Jo,,,/r5

/uzuёzrrЧ
lэсц.Ьt

9 Балкони, лоджii. ганки
(огороJження бzulконiв i

а"рd ес,/4
uлолжiй )

10 Смiттепроводи (клапани,
стовбlри, шибери)

"е0
ll Смiттезбiрнi камери

водо вlд aff" 6-1

ll В iKHa

Фо*lа улопЬ ааzu lzel

12 !Bepi

Вхiднi групи

еrпадц
d ?Y €; *ъ-о.Ч

l4 Козирки вхiдних груп

olп&-tL.t
0ь 3

15 Електрообладнання
(щитова, мережi. булинкове
освiтлення)

LLь49uч
е?йQ.uJ

ь ь

13

lб лiфти (машиннi примiщення,
дверl vашинних примiщень) }фLb 4

1,7 l+a
1l l*

6

r*

hrb<-
&,11а///

alЬ jlД.lzq
е.ч@,rz!

Еggi9*йц9щр*r"qls



опалення €-ап2,лL4

"ш/р)( rrаr, 1

l8 Системи гарячого
водопостачання d tщ

a.ttl (п
&'n-tb.r,o

о?и а/ яр

Системи холодного
водопостачання i

каналiзацii

Ь э *Н &' e-l}t,o////
ол а,u" ( па/и /-u-.z!М"/l

Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покритгя)

J о-,ьб"/
о/Ьф yyz tтъt l

,Щитячi майданчики
(обладнання дитячих

Ь ачуЬоtА*оеlч,
майданчикiв €z.lt&ц.t

+)

,/ф)
l9

20
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Висновки KoMicii: )r<

( оцiнка технiчного сl,ан),, висновок гtро гоr,овнiсть .,1о експ"]),атацi l жилого

Голова KoMicii: головний

буrинкl r, нас,I,чгtний перiо:)

Еер 504 шепельський С.м

L- Власенко Т.о.

Гуменюк А.В.

la

Члени KoMicii: заступ ачапьника Оfl- .l
о го

)ЧИЦЯ

lнжен I тегорl l

!ата огля.rу << О Г >> сз _ 202l р.

504


