
загального о
Акт

жил НКУо -
розташованого за адресою:

(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Кисва>>,
од _504

(назва виконавця послуг)

IVIи, що нижче пiдписалися, ком
I I Iепельського C.I\4., заступника

iсiя у складi: головного iнженера
начаJIьника О!-504 Власенко Т.О., iнженера

по я .3, {7ёс
(лата зав огляду)

/D

-l категорll к А.В.,l

з
(дата поча, огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою:

l встановила таке:

1. Житловий булинок, загальна площа якого становить
кlль KicTb квартир - //r штук.
На прибули нковiй територii розмiщуються

llf QE4,!'(tcc-/ ^ftаr/, /(r(1/{. Le cL{c(ec, С*с С/сr

кв. м,

с
( елементlв )

2. Технiчний стан жилого булин ку та його прибулинковоi територii:
рс пRодедення огляду жилого будинку Ns // по

комlсlя перевlрила стан несучих та €lJIьних
кцl зовнlшнl та BHyTpi шнl стlни, стики, покрiвлю, пiдло гу, BlKHa,

дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацiТ, лiфти, електрооб ладнання, дитяч1,спортивн1 майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено
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4 стики

5 Пiдлога

Lссi6 Покрiвля

осс7 водостоки

й czr,8 Сходовi
маршi

клlтки, сходовi

9 Балкони, Лоджt ганкиi,
о( городження бацконi

l0 CMiт:гепроводи (клапани
стовбури, шибери )

l11

в

с N,f lттезб Hlр камери

/
,rf ,/r-

сrсРеrka/( i2:zz, е-7::-с
11 BiKHa

(Zd(a/f/??е.kO,l2 lBepi

6'icti ti{;ct C.ctc C"l с ilз Вхiднi групи

t?ё?'Р"l.ar.Uс
olz

14 озирки вхiдних групк

I5

aa'Z,Q, c::z16

ктрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

машиннi примiщення,
дверl машинних примiщень)

Еле

Лiфти (

u-a€-u,Oy';ceal1o6
?l ea?e2Jj

17 ьногоСистеми ц
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опаJIення

c-elocz /

с-(хСс

ccz2//

*dале/

ё/|{а/z/

18 Системи гарячого
водопостачання

19 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

20 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

21 lитячi майданчики
(облалнання дитячих
майданчикiв

Висновки KoMiciT: tu,dЪgz/а//.
/rёа

(оцiнка технiчного стану,
булинку

Голова KoMicii: головний iнженер

Члени KoMicii: заступник нач€чIьника

iнженер I-i категорi iо

Щата огляду << }_) >> /о

висновок про готовнiсть до експлуатаuii жилого
у наступний перiол)
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