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(очiнка технiчного стаЕу, висновок про готовнiс,гь до експлуатацiТ жилого
булинку у наступний перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер О епельський С.м

Члени KoMicii: заступник начал ьн ика -504 Z- В.цасенко Т.о.

iнженер I-i ка,гегор од_504 Гчменюк А.В.
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загаJьного ог

розташованого за адресою:

Акт
лядч жилого бчдинкч.
k2, О+ой, с.,: / Г

"-1
йо"urrrД-

"л/(П.I.tl, майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Кисва>,
о -504

(назва виконавця rrос"пуг)

М", що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Шепельського С,М., заступника начапьника ОД-504 Власенко Т.О., iнженера
l-i KaTeгopii Гуменюк А.В.,
з .оз,fu) по /9 аз
(даТа Початку ог,iIя]lv ) (дата завершення огляду )

провела огляд жилого булинку за адресою:

l встановила таке:

1. Житловий бу

а/о

динок, загаlльна rrлоща якого становить ,РlСt, 9,У кв. м)
кiлькiсть квартир - /{q штук.
На прибулинковiй територii розмiщуються

Пiд час
рZе}, мu комlсlя перевlрила стан несучих та огороджувальнихU--консlрукцlи. зовнlшнl та внутрlшнl стlни, стики, покрlвлю, пlдлоry, BlKHa,

дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, канапiзацii, лiфти, електрооб.паднання, дитячi,
спор,гивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

лlь

з/п
найменчвання елемента
конс Kuii) б дин

Il Фундаменти

Фасади2

ПримiткаВисновок про технiчний стан
елемента t конструкчii) булинку

,lё аарВ.:::*а

а аy&,""*зI|I
Й 1сl4zбЬ' с!ыо e.tl.t,c

(перелiк елелtенr,iв б;rагоl,с,r,роrо)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:
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