
Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: а

,7 lJ
(п П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського раЙону м. Киева>,

од_504
(назва виконавця послуг)

М", цо нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
IIIепельського с.м., заступника начаJIьника од-504 власенко т.о., iнженера

l -i категорii Гуменюк А.В.,
по о9.о99з

(дата початкт огляду )
(дата заверш я огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: € ai' ,,а, ?

l встановила таке:

кlлькlсть квартир - ./{э штук.
1 . Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить Р9 9l, 3 б кв, м,

На прибудинко в!й терито
/)bKzz)

pl1 розмlщуються
е ??Lu uцаl5 a-xe-z"-ha.--

(перелiк см eHTiB благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоl те итоpll:

Пiд час прредення огляду жилого булинку Nч 7 по

4z комiсiя перевiрила стан несучих та огоро чваJIьних

ко
двepl, системи цо, гвп, ХВП, канапiзачii, лiфти, електрообладнання, дитячi''

цlи , зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пlдлоry, BlKHa,

спортивнi майданчики та прилеглу територlю,

При цьому виявлеItо:

ПримiткаВисновок про технiчний стан
динкцl1конелемента о

Найменування елемента
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Герметизованl стики4
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Фu*r,Б{*
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TLa-,?,7
Покрiвля6

ф"*f? 2?а4Водостоки1

Сходовi клiтки, сходовl
маршi

8

а.2Ь //,ZБалкони, лоджii, ганки
(огородження ба,тконiв i

лоджtи

9

rkrr*t )(
Kn ,r{а-zъ ZоеоСмiтгепроводи (клапани,

стовбури, шибери)
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Смiтгезбiрнi камери
водо в
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а?е[Bepi|2

e,rytC/--Z4l
/Вхiднi групи13

c>?zКозирки вхlдних груп14

ý а7Иа, -zЪ,<,L,45

(l* r#,:Ъ)
Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

15

4Лiфти (машиннi примiщення,

дверi машинних приN{iцень)
16

альногоСистеми цен1,7
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опаJIення

18 Системи гарячого
водопостачання

е>,"й

19 Системи холодЕого
водопостачання i
каналiзацii

е

20 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфмьтове
покриття)

ь а,п"
olbl
a4,a€-aZ4

2, [итячi майданчики
(облалнання дитячих
маиданчикlв

fuачd;# "*r

Висновки KoMicii: а-z-Uц24-r/7

Q-zz1 а@?\14..z-/ lJ-

(оцiнка технiчного стаЕу, висновок про гото
булинку у наступний

BHicTb до експлуатацiТ жилого
перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-504

Члени KoMicii: заступник начальника О.Щ-5

iнженер I-i категорii ОД-504

!атаогляду << Oq >> о9 2020 р.

Шеп ельський С.м

Власенко Т.о.

уменюк А.В.
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