
Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: ll olzюztcbxzz) //з

у.
(П,I.П. майстра)

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

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписапися, комiсiя у складi: головного iнженера
Шепельського С.М,, заступника начаJIьника ОД-504 Власенко Т.О., iнженера
1-i категорii Гум
g //,оэ.4,о,п
(дата початкry огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: ОБО,rl*r.еьпz"z2 Llз

по /2.._о з 4ю 2 /п

(перелiк елемен благоустрою)

2. Технiчний стан жилоfо булинку та його п рибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Nч 43 по
,lDLqbno комlсlя перевlрила стан несучихта огоро zuIbH их

конструкцlи, зов шнl та внутрlшнl стlни, стики, покрlвлю, пlдлоry, BlKHa,
дверi, системи I-{O, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:
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Висновок про технiчний стан
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l встановила таке:

1. ЖитловиЙ будинок, загЕlльна площа якого становить /10ё 5 l' к",.,
кiлькiсть квартир - /В !" штук.
На прибулинкоriИ rфЙорii' porMi Йуються
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14 озирки вхiдних групк
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l5 ектрообладнання
(rцитова, мережi, будинкове
освtтлення)
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Системи гарячого
водопостачання
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l9 Системи холодного
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каналiзацii

lацьок чаlу^,!
20 Прибулинкова територiя

(благоустрiй, асфа.пьтове
покриття)
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Висновки KoMicii: э аlАка .jlb
e-,n-e-
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(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головн енер О,Щ-504 епельський С.м
с

Члени KoMicii: заступ наЧальника ОД-504

1нженер pll од-504

Щата огляду << /Х >>

a)2 2021р

Власенко Т.о.

J,-,-/ Гуменюк А.В.


