
Акт
ляДУ жилого динку, 0загального ог

розташованого за адресою:

аkъ rэ. у{.

(П.I.П. майстр а)

од _504
(назва виконавця послуг)

ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного lнжeнepa

Шепельського с.м., заступни*u r,uйrruника од-504 Власенко т,о,, iнженера

1-Т категорii Гуменюк А.В,, /l. /о
(дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою

з7rз
i встановила таке:

-/5)5 g/ 9, кв, м,

КП <Керуюча компанiя з обслуговування

*rrno"oio фонду оболонського району м, Кисва>>,

l. Житловий булинок, загальна площа якого становить

кiлькiстьквартир- 2/6 штуК,

На прибудинковiй територii розмiщуються

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибулин ковоi територii:

пiд час проведення огляду жилого булинку Ns 77В по

комiсiя перевiрила стан несучих та

конструкцiй, та внутрlшнl стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BlKHa,

дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, канаJI iзацii, лiфти, електрообладнання, дитячl,

спортивнi майданчики та прилеглу територlю

При uьому виявлено:

ПримiткаВисновок про технiчний стан

елемента
Найменування елементаN9

з/п qry
и 4л/{rrz

}Фасади2

J Стiни

з //,'[,1/'
(дата початку dгляду)

4 С5 tпlои, !о,

1 Фундаменти



$
й aJLL

4 Герметизованi стики

1
u

5 Пiдлога

п6 Покрiвля

ил7,1,'!б4r,оТ1, Рrtlшйur
1 Водостоки

илl/лб,l/rоТЬ /"*"Гф
8 Сходовi клiтки, сходовl

маршi

t
U

9 Балкони, лоджii, ганки
(огоролження ба.rконiв i

лоджlи

М;,|r,l{У.,юТп fлuttо,uг/
10 Смiттепроводи (клапани,

стовбури, шибери)

у,Й/-{и Г,t Jл1,1lо-ейt/
Смiтгезбiрнi камери

ов1во
11

,|ll BiKHa

4
бa/,tL,

|2 Щверi

)лl,tо llrr/.юIr
1з Вхiднi групи

lr.м,|лб.t/*й"ь bo^rIr/,
|4 Козирки вхiдних груп

й!*{tr, )лл,llлl,ьТу
O rЯlл,c rrl,t t-lrt r!.

Електрообладнання
(щитова, MeperKi, будинкове
освiтлення)

l5

)"r/"t-r-r'"^ ^" ;
hд-l/flю

vlлfl
и-Лiфти (машиннi примiщення,

дверi машинних примiщень)
16

|7 Системи Э;; Ьuбu е kе.сzсрзz,z"сtl



опаJiення *i!бф )"wltMt7-/
18 Системи гарячого

водопостачання workф lhlИllГr
19 Системи холодного

водопостачання i
каналiзацii

L*lMф /,лыоо+сТl
20 Прибулинкова територiя

(благоустрiй, асфальтове
покриття)

,ь

21 Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

Висновки KoMicii: 01с

(оuiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацiТ жилого
булинку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер ОЛ-504 ородавко В.О.

Члени KoMicii: заступник началпьника ОЩ- асенко Т.о

iнженер I-i категорii ОЩ-50а
ця

Щата огпяду << /L >> /о 2021r р.

F
ГэСЛ У ючА

ни
IU чменюк А.

i-' i,:, |1iar.
-,i


