
опаJення €-.lrla4,t

18 Системи гарячого
водопостачання

ь a-f,9'ff,*o'-7

19 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

ф 6"t, &'r,lri,r,-"
5l-atl.tti

,7

20 Прибудинкова територiя
(благоустрiй. асфа-rьтове
покриття)

"j /r"rr*r"ъL?,14!йrfабу Юl v\l.aoa.,lltr

21 .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майланчикiв)

Висновки KoMicii: )vcti )l 
" . с L|

г
ý 1 ',Zart ,,l/ + /|-{)

t|t l )-.- С2уъ<2

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть ло експлуатачii жилого
булинку у нас,rупний перiол)

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

Члени KoMicii: заступник начальника 504
iоБсп

!ата огляду ,, //' , i)2 2020 р.

Гчменюк А.В.

I

l

I

II

.,

0

?А Власенко Т.о.

iнженер I-i категорii ОД-504



4 Герметизованi стики ё 5.zlьlД.и*оuu?/ ,ч !,lrtСl!цt

5 Пiл:rоr,а ) 64'JbaZCa,e-|

ar,4Cl/.l
d ,flrа

6 Покрiвля ф a"pu"*::3.,
7 Водостоки ф а.rе 'lЬуСО!.ЦЦr

64,rl4ц!t |l

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi Ф 1у&а"ffн
Бмкони, лоджii, ганки
(огоролlлtення баrконiв i
лолжiй)

9 Ф *aИ8,'-b4oL!-ll{L/ U р.^Сrrh

l0 Смiттспроводи (клапани,
с,говбури, шибери) Ф J*6ъВ".lьlзlаеltr

( 6..th.fl-ul 1

8l4d.-<t

См iттезбiрнi камери
(водопровiд)

Й "6,rý,lъаеL4{ а|и сa tl1ll

lI BiKHa ф а*рЬ li|ЬlLСц-}lа<
бz,r,ц@4l, I

О а*в"Ф*ffхз
l] ffверi

lз Вхiлнi групи h а,7/ф "r-t ",,*t
l.+ Козирки вхiдних груп

d о"r' {'аЪ"оСlое,-tf
аол aoc-i

l5 Електрообладнан}uI
(щитова, мережi, будинкове
освi-t,-тення )

d а"с"&'ь"ъ"u7v 0 с,ttа.цl ll

,llб Лiфти (машиннi лримiщення,
дверi машинних лримiщень) J 1,t7tt,tэlо,,,"с 

€ lza ЧУ,^llС
tlk..lLzaa.e|.1

|7 Системи центрального d sаба,&'сz$.zаz"z7

l



Акт
загального

розташованого за адресо
v

,, [e rl,tll|rt{) EJ r)lJ.

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Кисва>>'

од-504
(назва виконавця пос"-tl,г)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
ШеrIельського С.М., заступника начаJlьника ОД-504 Власенко Т.О,, iнженера
l-i категорii Гуменюк А.В.,
з /С,оз ю)
(;Iaтa початкr, оr"rяду) (дата завсршення огляду

провела огляд жилого будинку за адресою: d4, 4"Й l fllxl"zlci, 4

огляду жилого булинку,
ю: ,.., 'l r,t .t 7,,.t./.,.

по //. Оз 
' )

7

1 вс,гановила таке:

l. Житловий будин
кiлькiсть квартир -

ок, загаJIьна
)чQ

площаякого становитъ lI/l/f Я9 кв.м,
штук.

На лрибудинковiй територii розмiщуються

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоiдериторii:
-. f]iл,час проведення огляду жилого булинку Nс ./ no lй

' ,, io,i'j' alrr:,, /rо комiсiя перевiрила сrан-несуi-ц1 1д оrБffi-*уu-опr*
1 .-, l .

констр),кцIи. зовнIшнl та внутрlшнl стlни, стики, покрlвлю, пlдлогу, BlKHa,

(пере"тiк елементiв б",rаl,оустрою)

дверi, системи I_(O, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При uboMy виявлено:

1

]

N,l

зlл
Найменування елемента
(конструкчii) будинку

Висновок про технiчний стан
е-lемента ( констр) Kl_tii.1 булинку

Примiтка

l Фундаменти
naP//,',,eb*eeellt/

еr'цаLl11
Фасади а,ryФ*#:rф

е}поl(lй zц.аэф'ць*оiltлчСтiни

(П.1.1I. майстра)

1

u


