
l8

опалення

Системи гарячого
водопостачання

a2la4/

С, .эaP€-,z-o,zl:ozzv<-/ q е4.rl Zа4.1

19 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

ф бор &'"lb.<-z' eZ,Zq'
е,,4 a,4l v

€ 7uul+>r-TTt-x/ tzalatJ;съ16{ цjdаа?|-а

20 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфыtьтове
покрит-гя)

* rrаL,l-b4r,e/L7u gд.lС7-ос1'

2l Дитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

Lа:r"еllэ 
tca.zzz/

Висновки KoMicii: ih \L<( lL 4..( l,/ ы ()

е ц t LLL|.,' т ) е4е tullс этzzГfoz

(оцiнка ,l,ехнiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатаrlii жилого
булинку у наступний перiол)

Го"rова Komricii: головний iнженер Ofl-50 пельський С.м

Члени KoMicii: заступник начальника 5 Власенко Т.о.

iнженер I-i категорii ОД-504 Гупrенюк А.В.
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4 Герметизованi стики J"rrа*-* r*а ,t

5 Пiд"пога ,i"-Ptu r-**/
6 Покрiвля J*-Pi/ е еаеэа.пббоzю

rUrZtO,zr"f
7 Водостоки e!Uar*" l1r,2D,L?й7

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi ,t"|rБу,"* /.*r,-i |/

9 Балкони, лоджii, ганки
(огоролження ба,rконiв i
лолжiй)

i*tr+"{ &,e"tl>,ut Бдс
Ф&!Дцютle /1елzсоь)й/

ll ,а

l0 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери) 3"р

a444}J

&'асё tarzl
(b"Xav"

d /
,ll)

ll Смiттсзбiрнi камери
(водопровiд)

,^
в "4"*у-r- фР* IJaa

ll BiKHa dх*рL*;7
1 2 lДвер 3а',iц

L)la- Q.,44rрй la""
йф"! u,,г,е6}f, |rа/

lз Вхiднi групи #" У,Б6,о,п^ tr 
*r-""",/

14 Козирки вхiдних груп

t"r"
€-tza"ё &,олъ кр ,Z1

l5 ЕлектрообладнаннJI
(щитова, мережi, булинкове
освiтлення)

#,--уа:у"
ra!,rr,Lф7
ezZe+yt lt-z>6ocO

lб Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень) JSr*rp-**"^

пltсэюlrл""zю
в

,-х ru,?,z./LlL4
|7 Системи центральЕого d е/2о,rё"ц;ц.оал?l4
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Акт
загального огляду жилого булинку,

розташованого за адр ecoIo:

АОби.о€пr",. J/*
/ (ГIХLr^i.rрФ

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

(назва виконавця llослуг)

Ми, що нижче пiдписапися, комiсiя у складi: головного iнженера
Шепельського С.М., заступника начаJIьника ОД-504 Власенко Т.О., iнженера
l -i категорii Гуменюк А.В.,
3 /l СЗ iC',|, по /а !З М),l
(.la I,a Ilоча I,K\, ог.lя.t1,)

провела огляд жилого булинку за адресою

l встановила таке:

l. Житловий будин
кiлькiсть квартир -

ок, загшIьна
Z/ э ul"

плоша якого становить / /3Э { l/, кв. м,-----------
штук.

На прибулинковiй територii розмiщуються
а2/

(перел елементiв благоустроrо)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоТ територii:

24z-eze

Пiд час проведення огляду жилого булинку JФ lloа 2а-
L ,: c.t с, ,t cl- r-t- JliL/ комiсiя перевiрила стан несучrlх тз огороГуЙьних
конструкцlи, зовнlшIнl та внутрlшнl стlни, стики, покрlвлю, пlдлоry, BlKHal'

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

л^9

],П

найменчвання елемента Висновок про гехнiчний стан
конст кчiТ) б дин e,le]\{eHTa (конс кцii) б дин

I1рим iTKa

Фундаментиl
d 6*ХlЭ8-.lьп-о.,zzrа,,rпl2-4]

Ф адиас
А до4r,ё *l, "-"u3U d р-4пс!-,L,;

) J>r" lпБэf .l >r"tr hдzzlэх rцl -tСтiни
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