
опалення
фllСl4t

18 Системи гарячого
водопостачання J lJ еr"4са-4а

19 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

,7

20 Прибулинкова територiя
(благоус,грiй. асфа-.rы,ове
покриття)

ь ).Z{2Ь1
-Ual l t CP,z(.l

21 .Щитячi майданчики
(обладнання литячих
майланчикiв)

d- Аt) e2b-Lz]з/l?
/е1

Висновки KoMicii: а c|44l (эL, . a-L- eez{)ezzo4ezz7
)-1r, -ат( Zal- (az.z Сl.

(оцiнка технi.тного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний псрiол)

Голова KoMicii: головний iнженер О епельський С.м

Члени KoMicii: засryпник нача-пьн Власенко Т.о.а ОД-504

iнженер I-i категорii л-504

.Щата огляду ,, / О ,, ос/ 2020 р.

Гчменюк А.В.
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i

рметизованi стики_+ Ге J,,.7rГ7- )шLL191.а-rццIl{

5 Пiдлога
#"*V*Ъч е /12LеLо11,7,ц-/

6 Покрiвля ,j,-, ,оъо.ё-с| €jz ()

1 В одостоки i-yTtr ю,/ruё
r2ёеlеае-?7,,L/

Сходовi клiтки, сходовi
маршi

8

d.-,7*Т7".
Рееzаrzr",zб
,?14Ь

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження баrконiв i
лолжiй)

* 6"yo&,*n12x7r
l0 Смiттепроволи (клапани.

стовбури. шибери) +
ll Смiттсзбiрнi камери

(водопровiд)
#e,"fu67e p"**l

l1 BiKHa

a,r 'azbnaL.Ly'-
отпZ\4l I

'ь,/d

?
ёazzl )rо-
6 4.zz-)7ге

аЙlпрц,"Б--n,f
ЫiР/4 16J"

,z/

l2 Щверi

lз Вхiднi групи jо*J*trцо-* |ъееzеыzчlVI

ЬFu*-* /,l, .zzo Ё 22ZL
I

.оl5 ,l*, h.Ъц е =rz u.^&
h"-Ь*Ц

|,z,t"z e>zZ
/

lб

Електрообладнання
(щи-гова, пrережi. булинкове
освiтлення)

Лiфти (машиннi примirцення,
дверi машинних приллiщень)

|1 системи це а,rIьного

dУпrtr--,,ч
|й r*-21.2а,

€па
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Акт
лядзагального ог

розташованого за адресою:
жилого буд НК}l

ч.l/абоо g/ d
(П.I.П. майстра)

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

(назва виконавця пос,туг)

Ми, що нижче пiдписаJIися, комiсiя у складi: головного iнженера
Шепельського С.М., заступника начальника ОД-504 Власенко Т.О.., iнженера
l-i категорii Гуменюк А.В.,

по /О,О/. S!/"
(даr,а lIочаткY о лядУ) (лата завершенfiя огляду)

цk 3Ы 4фэ<з<з-6
v

l встанови":]а таке:

l, Житловий будинок, загаJlьна площа якого становить /jоiб аокв. м
кlлькlсть квартир - J// штук
На прибулинковiй територii розмiпlуються
е,п.с/L ,rцhа,i ,2,(; Q-4 zlz4 тlzц

, О,9.а

провела огляд жилого булинку за адресою:

с
аеЦzаQ c.-rz czё 

"zz// 1перУлiк e,,leMeHTiB благоустроrо) И

2. Технiчний стан жилого булинку та йоrо прибудиtlковоi т
д ч?с провед
4а)асr12

ення огляду жилого булинку Лq .d по
комiсiя перевiрила стан несучих ,u о.ород*/urшьних

ериторiТ:
G'l" ,Ili

2,е/
пъйiБйE; зовнlшнl та внутрlшнl стlни, стики, покрlвлю, пlдлоry, BlKHa,

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

Фундаменти1

2

Л9
зlп

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкчii) булин ку

Примiтка

Ь a*fd-trж,F

с а"р"аtff":'/
з Стiни аtе,,rlzБ+r**l rltе,зzм,оl-,

Фасади

I

]


