
опален н я

l8 Системи гарячого
водопостачання

ol" ",7uбzче P.onu *v

l9 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

ог."-р*е tr***а
20 Прибудинкова територiя

(благоу стрiй. асфаlьтове
покриття)

ф а"рЧ""rZ,*7

2l Щитячi майданчики
(обладнання /lиl,я чих
пtайданчикiв)

Висновки KoMicii: €.'*ьr..- flо-
е225 lФ

е ZCyt+

(очiнка ,гехнiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацiТ жилого
булинку у наступний перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер О Шепе"rьський С.М

Члени KoMicii: заступник ЕачаJIьн од-504 Власенко Т.о.

iнженер I-i категорi 04 Гуменюк А.В.

!ата огляду << /Г >> с{ 2020 р.
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l4 Козирки вхiдних груп
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дверi машинних llримiщень)
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Акт
загального оfляду жилого будинку,

розташованого за адресою: z D/ Z>я
qЛallno J/ th

(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
Шепельського С.М,, заступника начальника ОД-504 Власенко Т.О., iнженера
1-i категорii Гуменюк А.В.,
з /L'.о/.яDЬ по /€,оr 4о},
1лаrа .,о"атку огГrлу) 1д-u -Йрпl&п" о.-лу)

провела огляд жилого булинку за адресою: о е
q

7zzlz/ 4/
l встанови"ца таке:

1. Житловий будинок, загапьна площа якого становить //4П О0 кв.м,---_
кiлькiсть квартир - /yq штук.
На прибудинковiй територii розмiщуються

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns S,/ ло п-l

п,g4rц2еаЦ- комiсiя перевiрила стан несучих ,u о.орол{.уuаJIьних
конструкцlи, зовнl Hl та BHyTplmНl стlни, стики, покрlвлю, пlдлоry, BlKHa,

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

Висновок про технiчний стан 
l

е.пемента (конструкчii) булинку 
J

ПримiткаN9

зlп
| Найменування елемента
(KoHcTpyKuii) булинку

) Фасади Ь2ЬZ.Ъ/Z9/,
e+Hc?zz,l ц7,r ,,6-,}

otl о-,r/Ц5rЦrо""оъ /се.zzе.rr- .ё/Стiни')

Фундаменти

{


