
загального ог

розташованого за адресою:

(п.I.п. майстра)

Акт
ляду жилого 0упинку, 0

КП <Керуюча компанiя з обслуговування

*rrno"b.o фонду оболонсъкого району м, Кисва>>,

504
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера

Шепельського с.м., заступнипu "uй"ника 
од-504 Власенко т,о,, iнженера

l -Т категорiТ Гуменюк А.В,,
п /s. /о.л

з ,/о
(дата завершення ог,ляду)

(да,га початку ляду)

провела огляд жилого булинку за адресою:

кiлькiсть квартир 55 штук.

На прибудинковiй територii розмitчуються

(перелiк елементiв благоустрою

2. Технiчний стан жилого будинку та його прибу динковоi територii:

Пiд час проведення огляду жилого булинку N9 Э9 по

комlсlя перев1 рила стан несучих та

конструкцiй, зо шнl та внутр iшнi стiни, стики, покрlвлю, пlдлоry, BlKHa,

дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацiТ, лiфти, електрообладнання, дитячl,

спортивнi майданчики та прилеглу територlю

При шьому виявлено:

)

ПримiткаВисновок про Texнl
елемента

чний стан
JФ
зlп

Найменування елемента
кцl1 2М

йfuiФундаменти

ь

йfuй
2 Фасади

бa,l,t t,,Стiниa
J

lц

Ч п+л.аf ^ ^, О 

,Э9

l



rtлъйа6о.hоОГерметизованi стики4

}
UаU,{/

5 Пiдлога

.ъПокрiвля6

ь

йаttс
Водостоки,7

h
йlrLll,'

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

} уд7лr,JЬl/о/r
й,ФUr{,

9 Балкони, лоджii, ганки
(огоролження балконiв i

8 r
йй,lu,

10 Смiттспроводи (клапани,

стовбури, шибери)

lСмiттсзбiрнi камери
Bl

11

.I цаха
йаt,tt,

BiKHa1l

12 Щверi

44пЦ
баr/2

I
йл,l/tl

}1з Вхiднi групи

,ь

йа,l,t,tl

14 Козирки вхiдних груп

й,Oшсс,

h15 Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiглення)

Лiфти (машиннi примiщення,

дверi машинних примiшень)
iб

|7 Системи го

I

I

a

l

ф
Lа,Lоiй



опалення

l8 Системи гарячого
водопостачання l"Дl/л4L7{

l9 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

.ь ,rо.rо/
,

u,й,l/L
20 Прибулинкова територiя

(благоустрiй, асфальтове
покриття)

ь

йЛ/,(,l,

21 lитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

Висновки ко clI:

(оцiнка TexHi чного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацiТ жилого
булинку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-504

Члени KoMicii: заступник нач€uIьника О!-504

iнженер I-i категорii ОЩ-50а

Щата огляду << /j >> а 2021 р

в.о

о
л:/говуючА

) lIlьни ця


