
Акт
загального огляду жилого булинку,

розташованого за адре сою. иJ4,ое,п оБ,оэ"рz*i *la-

1 встановила таке:

1 . Житловий будинок, загальна площа якого становить
кlлькlсть квартир -
На прибулинковiй територii розмiщуються

2съуtкz,/ / у.
(П.I.П. майстра)

КП кКеруюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киева>,
од-504

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписа-,rися, комiсiя у складi: головного iнженера
Шепельського С.М., заступника начальника ОД-504 Власенко Т.О., iнженера
l -i категорii Гуменюк А.В.,
s /9,0|. Ы ъ. по яr.D?.2h,
(дата початку бгляду)

провела огляд жилого булинку за адресою:

(лата завершЙня огляду)

4-

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинкl,та його при бул и н ковоТ
Пiд час проведеннJI огляду жилого булинку J\Ъ "tfа-по

терпторii:
пл/t^ое,п .

комlсlя перевlрила стан несучих та огоро[*у"*"rr*
конструкцiй, зовнi Hi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa,

дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:
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4 Герметизованi стики

5 Пiд,rога

6 Покрiвля ао-fЙ{е r,,*ч
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Водостоки dо-/йчю"м

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi Ф,е,"7аУ"о,* Рr-"'.|

9 Балкони, лоджii, ганки
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Смiтгепроводи (клапани,
сr,овбури, шибери)

Смiттезбiрнi камери
водоп овlд
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Козирки вхiдних груп d*"Р( ютуь

системи цен ьного
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Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)
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опалення

Системи гарячого
водопостачання

l8

19 Системи холодного
водопостачання i

каналiзацii
Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфа,тьтове
покриття)
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21 !итячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

Висновки KoMicii:
.ri )

(ouiHKa r,ехнiчного стану. висновок про готовнiсть до експлуатац1l жилого
булинку у наступний перiод)

голова koMicii: головний i од-

Члени KoMicii: заступник н Ёitцкд-О
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