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l8 Системи гарячого
водопостачання
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(оuiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
бу.чинку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер О епельський С.м

Члени KoMicii: заступник начальник о -fl4 L- Власенко Т.о.
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l0 См iттспроводи (клапани,
стовбури, шибери)

е,r2lсе].с, ,з("'n-t-bno Lf

ll См iттсзбiрнi камери
(водопро вiд) do,,,f*bxe h","*"Ч

ll В iKHa О," ",/n
F12.zLe1l

Z.l e2,L2<-/56.o

l tl Cz, е,0,4&'tl<CL
2

<-{)

ct1

l2 [Bepi й баУЬ -ьt-ое-Lё
Сtп@-/ц

d,o,,/efu,r-*b

L,/'
4

ч
Iз Вхiлнi r,рупи

d uаРо€"'"zь*":"?г
|4

l5 Електрообладнання
(щи,гова. мережi. будинкове
ocBiT;reH ня)

,igr-,ldye ecle2,L
иоЬt",чl{|

*обо

_2. czz-c2 *3ip
re

аЦzDР7.1,6
.rzе2 с2е,/

пф роr|аэЕu/ рэлсЬ h!ze!z) N "'d

lzс:lСэ,<>f6-

,-/

Лiфти (rrашинн i rtримiщення,
дверi машrинних примiцень)

lб

\1 системи цен ального

L_

I

J*PT

I

ю) rLb

I

1

I ll

Козирки вхiдниx, 1-рул 
]

I



загального ог
розташованого за адресою:

Акт
ляд

а)
у жилого б дин кУо

a zё' /{)
/!х

а.1/*Боо у,Й
(П,LП. майстра)

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

(назва виконавця послуг)

(дата початку о яду) дата завершення огляду

провела о ляд жилого булинку за адресою:
a - .. /'_ <-

бцл. Jо. ф?yzt
)

l встановила таке:

кiлькiсть квартир - tбу штук
На прибулинковiй територii розмiщуються

\J v

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить l4591 РО кв. м,

,}r",9 Х2aб c.zlZ?_, е п ,n ZZr<zzn', azZ"S съ-/, ez!- rt-z-{
(перел елементiв благоустроrо)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територll:
Пiд час,проведення

-1d фzhосzzz к
огляду жилого булинку N по
омlсlя перевlрила стан нес их та огоро них

-т .
конструкцlи.'lзовнlшЕl та внутрlшн1 стlни, стики, I]окрlвлю, пlдлогу, вlкна,
дверi, системи ЩО, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та лрилеглу териrорiю.
При цьому виявлено:

l

лъ
зlп

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента 1KoHcr р1 кuii) булинку

Примiтка

Фундаменти Ь а"р{ eztflCd)e-ZZ
е./"7 arL| 7

2 Фасади

"1д./р:zZ7
€ly R-aLa

Фь aer
J Стiни Oi о*, hбЦ,"t>r"Ь h цеzсllz 7э,tС/

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
IТТецgл666цqlо С.М., заступника начrLпьника оД-504 Власенко Т.о., iнженера
l -i категорii Гуменюк А.В.,
з ot,cr Ю} по о4 DУ ЯО}
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