
опа_-тення
Pl t 1{l |Lt

18 Системи гарячого
водопостачання ёа

еtlt O1,1

19 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

/, ьz&4c'aza-Lr
Cttr С1 I

1л Прибулин кова територiя
(блаI оусr,рiй, асфапьтове
покри,l"гя)

Ь а*УР€/ь44Dе/zul
0,п O<-,tt l

21 !итячi майданчики
(обладнання дитячих
майланчикiв)

rLаLz7 ) и.aL-}L ?LzY Вqz?4
с,с z2r-еz-е rt гt^-z z-zzzJ2

-fa

Висновки KoMicii:
(о\ € + пL t, tLt.{K с|

(Zpc юtоцzБ

'eLb4Q а- o2_2OaaLazё4r,1/з
{>sz С- a,L

(ouiHKa технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуат,ацii жилого
булинку у нас,гуlrний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер О епельський С.м

Члени KoMicii: засryпник начаJIьни од_504

iнженер I-

.Щата огляду << 1{ >> о'-, 2020 р.

l категорlI 04 ZZe z zt// Гуменюк А.В.

L-

]

Власенко Т.о.



еlц CLtt.t

4 Герметизованi стики J"-,7nbrvrлй,*ч
}Olzt Ь

5 Пiдлога Jr"f*\ е /-,".r*,7

$о,/uБх с' t,","- "*1
6 Покрiв-пя

,7 Водостоки

^l 
* РЪv-*r""Ь /e,lzo*,*f

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi Jo,"lay-* t .-"" ч

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

&',zь.r-сr*,цr
€l rz Qzl-b

ь dт
l0 Смiтгепроводи (клапани,

стовбури, шибери) d а*fф, 41ЬL{) ez
е-?",7 cLr.,

zl)
(/

1l Смiттезбiрнi камери
(водопровiд) 'io,, fаБуо 

?"1,ь /12/u,ф,1
ll BiKHa 4-'*r,

el,naaLa
,аРl, ?",tr

l] .Щверi J*"P{'rff.-*-,-/
lз Вхiднi групи

l4 Козирки вхiдних груп
D4?aЬ
/el2z-D

dе",/*-Гч
ч

15 Електрообладнання
(щитова, мережi, булинкове
освiтлення)

е"еь,z-юеее1
оl l r CP_,z-c-l

6 а*r
lб Лiфти (машиннi примiщення,

дверi машинних примiщень) #h*!---,nn 4
ПЪе nbp",,-Сю,а|, |LlzZeZ lQ-l,t

1,7 Системи центр€Iльного rЬ дrzООё е!ь-4.о<ёzс/

I

l

1



-|!tвпrц-€," "fr 4(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонлу 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
l-i категорii Гуменюк А.В.,

Акт
загального огляду ж го бу инкч

]
(дата llочаткry огл ду)

провела огляд жилого булинку за адресою:

l<-t l

по r'/ Оз.

al- я

fэ rlA
(дата завер огляду)

'/ d* Ф4 t-

l встанови-па таке:

l. Житловий будинок, загальна площа якого становить бУСо оо кв.м
кiлькiсть квартир - штук
На прибудинковiй територii розмiщуються

tzl<P еееБ еilсеБ

Фундаменти t"lff*'ce-Ы.l,c!2-2/

Lъl z2j-rс
(перелiк елементiв благоустроrо)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоiте иторii:
час проведення огляду жилого булинку J,l! 1/ по, ПiД

.1-,
\ /ell"p,, В Сflц',t|"С.- комlсlя перевlриJа стан несучих та огороджувальних

.1

ййфупцiй, ,Б7ы-пl ,а внутрlшн1 стlни, стики, покрlвлю, пlдлогу, вlкна,
дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При чьому виявлено:

2 и

)

ль
з/п

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента 1ко н стр1 кчii) булинку

Примiтка

j дорrs{;""ь,&,",/
e r,lolel'

CTiH и ф дuРrТý,'еLьlд4lzч

Фасад

розташованого за адресою:

U ,/


