
Акт
загальtlого огляду жилого будин КУ,

розташованого за адресою:

сJ/аS кю yl
(П,I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду оболонського району м. Киева>,
о -50.1

а.ц 4

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
IТТепельського С.М., заступника начальника оД-504 Власенко i.o., i"*"r,"pu
1-i категорii Гуменюк А.В.,
з о : по О9.ОЧ Я /|
(iа,га tlочаr,кч о лядУ) (да,га завершення огляд})

провела огляд жилого булинку за адресою: aLt Jёl Ф2'

l встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить /,х оо кв. м
кlлькlсть квартир - я/ / штук.
На прибудинковiй територii розмiщуються

.4 аl a,!Z
(пере елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибуlинковоТ риторii:пi прос
4

комlсlя перевlрила стан несучих та ого джувальних
конструк й, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пlдлогу, BlKHa,
двepi, системи цо, гвп, ХВП, каналiзацii, лiфти, електроо бладнання, дитячi,
спортивнl майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:
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Найменування елемента
(конструкцi i) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента конс кцl l дll но

Примiтка
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4 Герметизованi стики
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Сходовi клiтки, сходовi
маршi
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Ь л"в"Ф:у::/"trU 0 о4ло,lц
Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лолжiй)
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Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)
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{*,/ЛrrпСмiттсзбiрнi камери
(водопровiд)
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15 ЕлектрообладнаннJl
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)
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afp €),отп-Ь16 Лiфти (машиннi примiщення,

дверi машинних примiщень)
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опалення

18 Системи гарячого
водопостачання tr" tr"-rr*"1

19 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

t,-'УЛv" tr*rux
20 Прибулинкова територiя

(благоустрiй, асфальтове
покриття)

фu-Цut,s" /Qalr*-z
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21 Дитячi майданчики
(об,rаднання дитячих
майданчикiв
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Висновки KoMicii:
?{,
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(оцiнка технtчного стану, висновок про готовнiсть до експ.туатацii жилого
були нку у наступ н ий перiол)

голова koMicii: головний i од пельський С.м

Власенко Т.о.

Гуменюк А.В.

ьника, оЧлени KoMicii: заступник

iнженер I-i tl
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