
l8

опалення

Системи гарячого
водопостачання

I.Vter,, h<t\rl-rz>.or-bt { P-zz.o)lr-+/
l9 Системи холодного

водопостачання i
каналiзацii

i*,уьу уd>-7"LЪ

lu?tA.rЕr.{1
20 Прибудинкова територiя

(благо1 стрiй. асфа-,tьтове
покриття)

ФqlаtьI,r),LL| lLT a

21 Дитячi майданчики
(обладнання дитячих
майланчикiв)

Висновки KoMicii: " Jci 'olЫ е| 1tЭ1|,с04 7Ll аТа,rr-,7?<2 '<JILQв -4еелzцэ ,с-ал-5-.
-!lcl

-}т( 2)r се

(оцiнка r,ехнiчного стаЕу, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер Off-5 пельський С.м

Ч.цени KoMiciI: заступник нача!rьника -5 04 Власенко Т.о.

iнженер I-i категорii О 504

.Щата огляду << / 3 ,, сз

Гуменюк А.В.
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erlcll(/

1 Герметизованi стики
}*"Р

/z!> { ъtl(
Lг ")lL,

5 Пiдлога
J*UnB Fazeetfl?"L7

6 Покрiвля

,7 Водостоки
filSца>пuЬ(| v hеLelea уйсr

ln
8 Сходовi клiтки, сходовi

маршi d*,Иfц-,*,'l V 
rulpr|,lL/

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

**Р! )еаLц l""-,.,"",/

&"Prt' /цl2z?,(,Т
Ьп-ё( trr-

l0 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

l1 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд) Р,**аф*, t

ll В iKHa ф h"P"a.t-b<-Loeeёflr
Р лу(Са-фt

l2 .Щверi h а"РФеl&zd,еее'r
€tуt Q-l t-.t

Вхiлнi грули
-J*", /^ t lo",Lb 

Per2oL.}/1

l4 Козирки вхiдних 1-руп

t,ffinQ^&loee21,{
l5 Електрообладнання

(lцитова, лrережi, булинкове
освiтлення)

Ь а,р&
P,lпOelc.t

"7'etbyCaъ

Z-.ca)lб Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень) frРrц-*,".

lb*r."u
4 ю/t>2/ cl с,- )

l7 Системи центрального hr4LецЙc,H)l,f,cbo",t b ,оёq
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Акт
загального огляду жи о динкУ,

розташованого за адресою: tJ) .{z- яг

J/eorue6"- d.J
(П.I.П, майстра)

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

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Шепельського С.М., заступника начальника ОД-504 Власенко Т.О., iнженера
1-i категорii Гуменюк А,В.,
з /; оэ 2оъ. по /3.оз.lо)
(,цата rlочаrrсу оY,,цяltу) (лата заверпfення оглялу)

провела огляд жилого булинку за адресою: / аlг
1 встановила таке:

lcr'r!.

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить бСlбВ 8О кв. м,
кiлькiсть nuupr"p _ 4/(, штук, --------------|-

На прибулинковiй територii розмiщуються

(перелiк слеменr,iв б:lаr,оусr,рокl)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоТ тер_иторiТ:

, Пiд :lac проведенн
fеИ-с)Ъ Дz,',tlnc,-,-

я огляду жилого булинку Nl .i4- по
комlсlя перевlрила стан несrtих та огороджувальних

l ,., Iкбнструкчiй, зоЬнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,
дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзачii, лiфти, електрообладнання, дитячi.,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При ubolry виявлено:

Фундаменти

]

лъ
зlп

] 
Найrе"у"ання елемента

l ( конструкцii) будинку
Висновок про технiчний стан
е.lемента 1KoHcTpyKuii.) буди н ку

Примiтка

Ь*"аg!^*"'а

f{) .,zb,ceэ "zэа?лUL?4,/
,} lLJ

/
еl,|

J Стiни ф зсоо&а-цЁ&е/zц

Фасади l


