
Акт
загального огл

розташованого за адресою:
жилого ffИНК}l 

- lo"r
G сгrс,t'

(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського раЙону м. Кисва>>,

_504
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Шепельського с.м., заступника нач€UIьника од-504 Власенко т.о., iнженера
1-i категорii Гуменюк А.В.,

/о, по /3./о, Р/rэз
(лата початку яду)

провела огляд жилого булинку за адресою:

l встановила таке:

(да,та завершення огляду )

l. ЖитлОвий булИнок, заг€UIьна плоЩа якогО становиТъ /ИlF r0 кв. м,
кiлькiсть квартир - l/6^ штук.
На прибудинковiй територii розмiщуються

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибулинковоi територii:
час про_ведення огляду жилого булинку Ns /о(} по

комlсlя перевlрила стан несучих та о
конс й, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пlдлогу, BlKHa,
дверl, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнl майданчики та прилеI)Iу територlю.
При цьому виявлено

J\9

зlп
Найменування елемента
кон i) булинку

висновок про технiчний стан
елемента (конструкц ф булинку

Примiтка

1 ФУндаменти

еzr-Qц;
2 Фасади

3 Стiни ч
L?псrОL. ty fuzrQ/r./
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4 ерметизованi стикиг

5 Пiдлога

6 Покрiвля

е/./1л/-afRr2,7 Водостоки

8 клiтки, сходовi
маршl
Сходовi

9 ,ни, ло.щжii, ганки
(огородження балконiв i

Балко

.ltоджiй ь L?-o anZa}1/10 CMi клапантт€проводи ( и"
стовбури шибери )

da 6ll ттезбiрнi камериCMi

l1 BiKHa

/Ztrtr?/е7l(Ocl2 lBepi

€J.zf//Z/r./
a /ze

lз Вхiднi групи

cezocerl4 вхlдних групКозирки

fz(а /ё/l5
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

Електрообладнання

16 машиннl примiщення,
дверl машинних примiщень)
Лiфти (

1zr/tс L с cCtC-tь 6
/lect_c-',t t

J
17 Системи €LIIьного



опалення

18 Системи гарячого
водопостачання /r-,/-й*

l9 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

Jr-*,7,rSv * r'zz,и.*a
20 Прибулинкова територiя

(благоустрiй, асфальтове
покриття)

А /,ft*r ф*.т

2l Щитячi майданчики
(облалнання дитячих
майланчикiв)

Висновки KoMiciT, 1rzpndr'orl"uo На- e-/.La<///l< пz +а Zcz-?-lb -*! 3
\\-
€.с

(оuiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiол)

Голова KoMiciT: головний iнженер ОД-504 в.о.

ласенко Т.о

нюк А.В

Члени KoMicii: заступник началпьника ОЩ-

iнженер I-T категорii ОД-

flaTa огляду << /3 >> /о 2021 р,
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