
опаJtеIlня

l8 Системи гарячого
водопостачання

l9 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

{-ё"8, e.lb<-Z-D,1-|lz
а,r.t&-к-ц

l)
(/

20 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

Q e./.al-<*r,,x,G<--
l"rJrrl;","* r'4"-P
UUd rщ //..1441-1/

21 flитячi л,Iайданчики
( об.;lаднання .Ilи 1,ячих

майданчикiв)

Висновки KoMicii: -) '1.1b4l а-- й"- а2zОa}-L!,z!a.
€-rze t.L (,1с

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер (_) епельський С.м

Члени KoMicii: заступник начыIьн од-504. Власенко Т.о.1-

iнженер I-i категорi 504l д- Гчменюк А.В.

Щатаогляду << С'5; оз 2020 р.

А

.пl hdtиЭl1-1А<
,{п.

cI-4)
4

}2lzzr-,



c+11ct 4!

4 Герметизованi стики €-'.e,b.ZZalll
{9r.-?а4]

.^ чI

Пiдлога *{rЪ e}4,|,L@,Jt/
е-r-?7 а-4U

1,/а э

6 Покрiвля А,-7,.Ьч" Lz-l

1 Водостоки ,F,r*ffi-ч
"*l

() 
"?

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi ,/6tоа

/
9 Балкони, лоджii, ганки

(огородження бапконiв i
ло.лжiй)

-Pt /Lryr-6с1 "*7
10 Смiттепроводи (клапани,

стовбури, шибери) {ь
<ь|-&эlа)<
fua.laall

d
^

l1zt
(/

1l Смiттсзбiрнi камери
(водопровiд) ",,/

ll В iKHa

&о*р :?Фrо

|2 ffBepi
,},-V-;v*,*" ё auJJ/a

13 Вхiднi групи
ЬР*

р
ZZe9 П-,7?l-b *7

Козирки вхiдних груп #,"-,Ftr* 1rLb ч
U

,14
14

l5 Електрообладнання
(щи,гова, мережi. булинкове
освiт.;tення)

J"",Рl€ /4z2|-с_r>l 
r2ц

/

lб
|42Lr'

4
LZlУэr

,lcl"TLb
u*/

1,7 А zrzDлL, ееЬ n,b<l,zzzllСистеми це ап ьного

)

I

I

]

a*r,

I

L
I

]

v

I

I

l

I

]

l

Ji ,/

Лiфти (машиннi примiшення, l. ,;f ,

дверi машинн их примiщень1 
fr,Д ?u



Акт
загального огл жилого буд

+
инк

f, /,a ,l с1
.)

розташованого за адресою:

7* ,)"с
yJ/nб zl4L

/(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
lТlgлgлбgбц6lо С.М., заступника начаJIьника оД-504 Власенко Т.о., iнженера
1-i категорii Гуменюк А.В.,
з (' Ч, ('З 4-,.ь по r_-/l.-. ( э _ff l
1лаrа ,,о"аr*у oi,"Й9 (дата завершеннlогляду)

ела огляд жилого булинку за адресою:
:-)l/

)L. ]Lt/_L- ^ 
-l

i встано/ила {аке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить
кlлькlсть квартир -

Ь,,о#

)5f 9о кв. м,
штчк.

На прибулинковiй територii розмiщуються

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi 1ериторii:
, Пiд 1ас пр9ведення

аr,^у'6 dлiпl.е.--к
огляду жилого булинку Np / / по ['.l,
омiсiя перевrрила стан n..yu**, ru о.оц;опq,r-r**

l .., lкбнструкцiй, зо/нiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa,

дверi, системи I-{O, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

q,i

м
зlп

Найменуванrrя елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) булинку

Приплiтка

l Фундаменти 4 a*fre**aVеr?7Q}/J

Фасади 3*r 1'оZл-.ztо-.rоrJ
e44alz/ [d

з Стiни Jб' а*оzL еlъ-.|.о2z,аz4,/

q
!

I

2

I

U


