
опалення
all G-lll

18 Системи гарячого
водопостачання ё a*p*:#::"*"'l

l9 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

d" а,rф ,/oLbta.z//
c,l/.|C!4L/

20 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфапьтове
покриття)

n4u
itоlr,

бz, z+zrkzt,rl

/-"**?
ctzl/1,7 l

5.t"
'V2LLt_

2l !итячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

( ,(
,\^/-lbВисновки KoMicii: сс

lLt ?1l l}(

д
i&lt

eZZA.l<! у,r,7
2z ((а Z 2

L(

{
>.а

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

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

Члени KoMicii: заступник нач!L].Iьни Власенко Т.о.

iнженер I-i категорii Гчменюк А.В.

,Щата огляду < /6 ))
ol/ 2020 р.

од-504

д_504

2

I

'l ,cl



1 Герметизованi стики *tr" ьа-
t)

I

t

5 Пiдлога ь
а

cy4z-l'

6 Покрiв.тя ь аф##1
7 Водостоки

с} 6r,хлt- eLblLa2lll
Q-и@л<l

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

/Lo-LzzorL,,zаf

lc),( -lyL,b

9 Бапкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв .i

лолжiй)

й а,€,5# с2,&<-Ф-z
Сzэz Qztl

у{

l0 Смiттспроводи (клапани,
с,говбури. шибери) А ё

,-"/
€l-zl C|,zz,z

еlЪ1.,а

ll Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

Гlо-,/uЬv"а о2 4 /uzllt 7L2 4 l 
I

ll В iKHa С 6.9оФ <z&-tс-с>ечч
@-rzt C!.l,{-.l

l] flBepi rb аqа'ь''* ***r/
U tr о,r,,@,с)

1з Вхiднi групи ё 6,"улd,
22l)le-/l1atLa

el.ц41)

l4 Козирки вхiдних груп tro,f>7* Tlz|.

15 Електрообладнання
(щи,гова. мережi. булинкове
освiт,тення)

tr",рY.
[k^,zzz oз.z>,ctI

zQ ё--э,z Kd<TTl

OfPo4---^ 4
иdс,"о7" T,-l сlэ cz-ee{ r,a-,'zz|ll a-a.1

l7 Системи центраJьного ф Zrr,Рл& "zъr,ю4zzа/

I

II

I

Il
l

I

I

I

, lб , Лiфти (vашиннi примiщення.

| | л*ерi машинних примiшень)



Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: flо. СБо"zс> х еъ)zzz"5 эз -.\-
{l

Z-сп,tt ц d,у.
(11,I.П, майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м, Кисва),
од_504

М", цо нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Шепельського С.М., заступника начальника ОД-504 Власенко Т.О,, iнженера
l -i катего р11 Гуменюк А.В.,

Lq с яс} по /6 оц:.
1лаrа r,о.rЙiу оЙfi9
з /:,

(дата завершення огляд.у

провела огляд жилого оудинк} за адресою: Ц Oбer.zo t< C(-zzozzz\, 3 3, а-

1 встановила таке:

l. Житловий будинок, загальна площа якого становить ý /а еОкв.мt
к1.[ькlсть квартир штук.
[{а прибудинковiй територii розмiщуються

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку No Э.1 Q по )ф

- /ц(/

С бiчслзt,сццrкомiсiя перевiрила стан несучих ,u о.орол*l4альних

-___f___-

констр) кцiй, зовr]iшнi та внутрiшнi стiни. cr ики, покрiвлю. пiллогу. BiKHa.

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

Л9
з/п

2

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
е.lемента (KoHcTpyK1_1ii') булинку

Примiтка

l Фундаменти &'."ъ"r",
er?zca,/-

eOll}
ulба*

s.l r C'-l,,1 2;2,

ъчИ
це
ва

Ц| 
,,e*-|!l,czc,!

fr*(
J Стiни ФГе."РuЛg-rа-"ь,kе"zz-о"z*"q

Фасади

( назва виконавця пос,пуг)

I

I


