
Акт
загального огл жилого буд нту

a.zl /оа-розташованого за адресою: 4

lЛоi,,ю уФ
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Кисва>,
од-50{

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Шепельського С.М., заступника начальника ОД-504 Власенко Т.О., iнженера
-l категор ii Гуменюк А.В.,

,оч,9 по о9,оц.
l
3
(дата IIоча I к} ol .Iя.l), ) да1а завершення огJяJY )

провела огляд жилого булинку за адресою: 3о"' cyn /оа-

1 встановила таке:

1 , Житловий будинок, заг€Lпьна площа якого становить УЯР69 ОО "r.,кlлькlсть квартир - штук.
На прибулинковiй територii розмiщуються

(перелiк елемевтiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд чаq проведення огляду жилого булинку N,: 1'Ос? по а4,

----------------

Э_оr__ 4сеёg azl комiсiя перевiри:tа стан несучих та огоролж!ваJIьних------.-----..-l-

конструкц!и, аовнlшнl та внутрlшнl стlни, стики, покрlвлю, пlдлоry, BlKHa,
дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзачii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:
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Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
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4 Герметизованi стики J," 7эzъ

5 Пiдлога
d aqeU О aol@zl)

6 Покрiвля бffiu#ff**r
7 Водостоки

d*?Же\о-Lь 2co.ey,

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджiй

6 ааQо&' аU rco,ztlvu u Qu.,oa U

10 Смiттспроводи (клапани,
стовбури, шибери) 0"рq,lLl 
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12 Щверi #*1ау'й"-п
iз Вхiднi групи
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14 Козирки вхiдних груп

с Qlaz-GzCP
C4.t1 Q.t l,|
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15 Електрообладнання

(щитова, мережi. булинкове
освiтлення)
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16 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень) {,р еЦЮ P/z,Ll2 uэ
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|7 Системи це ьного её
hа



опалення

-,,Ll.//Stre Рrr* *7о
18 Системи гарячого

водопостачання

l9 системи холодного
водопостачання i

каналiзацii

-PnТt. r*,*"7
20 Прибудинкова територiя

(благоустрiй, асфа",lьтове

покриття)
ачч{'
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21 ,Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
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(очiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацli жилого

булинку у наступпий перiол)

Голова KoMicii: головний д:о

Власенко Т.о.

Гуменюк А,В.

Члени KoMicii: засryпн а.,1ьника

lнженер те 504

.Щ'ата оглялу << Og ,, оV 2021 р,
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майданчикiв)

шепельський С.м
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