
Акт
загального огляду жилого будин КУ,

розташованоrо за адресою: З3-а-
dJl

(П.I.П, майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киева>,
о -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.,
з по а2
(.laTa поча 0l .Iя.ll,) (дата заверш ня огляду)

прове,-lа огляд жилого будинку за адресою:
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Or'-"T7

l встановила таке:

1. Житловий будинок, загапьна площа якого становить /Еео кв. м,
кlлькlсть квартир - штук.
На прибулинковiй територii розмiщуються

/

(перелiк e,,teMeHTiB благоустрою)

2. Технiчний стан жи.цого булинку та його прибулинков
Пiд час проведення огляДУ жилого булинку Nч;3З-с1 по

n комlсlя перевlрила стан Еес}rчих та о джувальних
конструкцiй, зо шнi та внутрiшнi стiни, стики,
дверi, системи ЩО, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти
спортивн i майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

oi терпторii:

покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,
. електрообладнання, дитячi,
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Висновок про технiчний стан
елемента кон кцll динб
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l5 Електрообладнацня

(lцитова, мережi, булинкове
освiтлення)
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lб фти (машиннi примiщення,
дверl мirшинних примiщень)
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21 .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майланчикiв)

Висновки KoMicii: >7z

(оцiнка технiчного стаIIу, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiод)

епельський С.м
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Гчменюк А.В.iнженер l

.Щата огляду << ýL >> оч 2021 р.
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Го.цова KoMiciI: головний


