
Акт
загального ог

розташованого за адресою:
лядУ жилого будинку,

elr. 3/
€*ruH"l г/.

(П,I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житпового фонду Оболонського району м. Киева>>,
од-504

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Шепельського С.м., заступника начаJIьника од-504 Власенко Т.О., iнженера
1-i категорii Гуменюк А.В.,

(лата завер ення огляду)

провела огляд жилого б динку за адресою: йооr, е-.z т? .

r
l встановила таке:

l. Житловий булинок, заг€шьна площа якого становить 1аВЬ. Dо кв. м,
кiлькiсть квартир 9 штук.-4з т
На прибулинковiй територii розмiщуються

a4LZ2!-1cz.,
ерелiк елементiв благоус ю)

2. Технiчпий стан жилого булинку та його прибулинко Bol територll:
Пiд час проведення огляду жилого булинку }l! J / по !4@,

комiсiя перевiрила стан несr{их та о.орЫх<)ruчлuп"*
i та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,

I
конструкцiй, зо lшн
дверi, системи I_{O, ГВП, ХВП, каналiзачii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:
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4 Герметизованi стики
,а2 rп.Ь ёа е.?2оr/Ю ,

5 Пiдлога J"-,ffuv /r"r.*ч
6 Покрiвля еril,rмDФ

*ч
её2

7 Водостоки J*lUr.,* Рrrr"*1
8 Сходовi клiтки, сходовi

маршi ,* Рrrо""*1
9 Балкони, лоджii, ганки

(огородження балконiв i
ло.цжiй
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Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)
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|1 Козирки вхiдних груп d*R t) ?74.()

l5 ЕлекT рообладнаннr{
(щитова, мережi, булинкове
освiт;тення)

ё{2

lб Лiфти (машrиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)
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опаrlення

18 Системи гарячого
водопостачання /, Р""*-/

19 Системи холодного
водопостачання i

каналiзацii

d, "*/uБче Р",rr*Ч
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21 .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

Висновкикомiсii: 9/с,-- e!-lP4?4 ОЪ'."".-rп ц4&_--,
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(оцiнка TexHi.THoro стану. висновок про готовнiсть .1о експлуатац r1 жилого
будинку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний рО
оБслуговуliqА

пельський С.м
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@zZ.za:l,t Гчменюк А.В.

Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфапьтове
покриття)


