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КП <Керуюча компанiя з обслуговування
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Акт
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п (-) озl
(да ,I,a завершення огJяду)

',лоща 
якого становить tr?J. Jб кв. м,
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(назва виконавця послуг)

Ми, щО нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
II19ц9л595х6.о С.М., заступника начаJIьника оД-504 Власенко t.o,, i"*.*r"pu
l-i категорii Гуменюк А.В.,
]
(лата поча,гку, "rядУ)

провела огJuIд жилого булинку за адресою:

l встановила таке:

1. Житловий будин
кiлькiсть квартир -

ок, загаJIьна
/?J

На прибудинковiй територii розмiщуються
( 1 u.,/Z-

пере,'llк елементlв благоустронэ)

2. Технiчний стан жилого булинку та його при
час проведен}rя огляду жилого будинку Nч

бt,.lrr н ков'1/ 
no

оТ територii:пi
|а'- комlсlя перевlрила стан несучих та огороджувальних

конс кцlи, зовнlшн i та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa,
дверll! системи цо , гвп, хвп, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнl маиданчики та прилеглу територiю.
при цьому виявлено:
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Найменування елемента
(конструкцii ) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента кон кцii) будинку

Примiтка
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JаР{JLu-"Г
4 Герметизованi стики

бirrмrо[la,^PoU0
5 Пiдлога

boifuSyl са,/,/,
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Покрiвля6

lLш)./4йlrо/-ъ и&2б}'/z?z-о

рц-,";v
Водостоки,7

ftoйhlqr4;П rа,{.<J

ПrlИ|Х/л/t
с2аzлзса-оСходовi клiтки, сходовi

маршi

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджlи

JаРоа,/ьrлГ10 Смiттепроводи (клапани.

стовбури, шибери)

JqrоU,л",61l Смiтгсзбiрнi камери
водоп овiд)

€ Mr{

BiKHa1l

Jа,{-рL'u/1l4;
12 Щверi

Jц"fu13 Вхiднi групи

jar61l4 Козирки вхiдних груп

"pra7gzzaai 
t"аlбЬ,

l
l5 ЕлектрообладнанЕя

(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

илzЛluфоzЛЬ
Р""r-л,/

rlмlб Лiфти (машиннi примiцення,
дверi машинних примiщень)

h,Q-Ll/|7 альЕогоСистеми цен

8
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. ,trc|zzL/ L<?|4



опалення
( пu"r-о"-, ýll/V )

l8 Системи гарячого
водопостачання hюц,|..аз,(loel-LO )С 2.// *llr'

l9 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii
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[ ,llzzrro K,l"n
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I hLzzz-ox-yl а/ zor,flz,
{ , fu/g/,/ |

20 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

2l Дитячi майданчики
(обладнання дитячих
маиланчикlв

а4,t оьй , pд<x)ract zl,r,cc-
ьоihds е пolhozz-<-oz-o

fuЦhu;у
Висновки KoMicii: а,&-

{ c-ZL
,d za/
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оцlнка технlчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у насryпний перiод)

Го.цова KoMicii: головн енер шепельський С.м

(

Члени KoMicii: заступ
оьслуговчючд\ '1
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