
Акт
"I жилого дзагального ог

розташованого за адресою: а- ?.
/со

(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського раЙону м. Кисва),
од_504

(назва виконавця послlт)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Шепельського С.М., заступника начzшьника од-504 Власенко Т.О,, iнженера
1-i категорii Гуменюк А,В.,з ntrф.аD по о9.о9.
(дата початкч огляду) (лата завер огляду)

провела оrп"оё, илого будинку за адресою: 2/б
l встановила таке:

На прибулинковiй територii розмi щуються

1. Житловий будинок, загальна площаякого становить /|l/,r!5 
"",.,кiлькiсть квартир - /// lлтук.

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибуди н ков
Ns ./ ло а/ъ

lor терито
п час проведення огляду жилого булинку

комlсlя перевlрила стан несr{их та огоро ьних
конструкцl й, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa,
дверi, системи I_(O, ГВП, ХВП, каналiзачii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:
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Найменування елемента
(KoHcTpyKuii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) будинку

Примiтка
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4 Герметизованi стики
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8 Сходовi клiтки, сходовi
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9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження ба,тконiв i
лоджiй)
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10 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

11 Смiтгезбiрнi камери
(водопровiд)
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l5 Електрообладнанrrя
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)
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lб Лiфти (машиннi примiщення,

дверi машинних примiщень)
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18 Системи гарячого
водопостачаннrI 2rzсп&'"l*-'qО'1

0 [ alla4t /

19 Системи холодЕого
водопостачання i

каналiзацii
20 Прибудинкова територiя

(благоустрiй, асфа,тьтове
покриття)
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21 {итячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)
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(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнlсть до експлуатацii жилого

булинку у наступний перiол)

Члени KoMicii: заступник начальника ОЩ-50

iнженер I-i категорii ОД-504
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Голова KoMicii: головний iнженер ОД-504
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