
Акт
загального огляду

розташованого за адресою:
жилого инку,

&olt

2 /,)
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду оболонського району м. Кисва>>,
од-5 04

назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Шепельського с.м., заступника начальника од-504 Власенко т.о., iнженера
l-T категорii Гуменюк А.В.,

/р
(дата початку ляду) (дата ня огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою:

l встановила таке:

1. Житло вий булинок, загаJIьна площа якого становить nP,rr(P кв. м,
кlлькlсть квартир - штук.
На прибудинковiй територii розмiщуються

п-"аJrаzсlЭ ezazra &4Z2{l > d
елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булин ку та його при i територiТ:
lд час проведення огляду жилого булинку J\Ъ

комlсlя перевlрила стан несучих та джувальнихконструкцiй, шн1 та BHyTpi шнl стlни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BlKHa,
дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, кана-гltзацtt, лiфти, електрообладнання, дитячi,спортивнl майданчи ки та прилешу територiю
при цьому виявлено:
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Примiтка

l ФУндаменти
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3 Стiни
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Висновок про технiчний стан
елемента
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4 ерметизованi стикиг

5 Пiдлога

цz€2еоиё l"2D
6 Покрiвля

йrса r-cl7 Водостоки

Уае|робо,(D
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8 oBi клiтки, сходовiСход
маршl

9 €цкони, лоджii, ганки
(огоролження ба,тконiв i

Б

lLC С tzc10 ттспроводи (клапани.
стовбури, шибери)
CMi I
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l1 Смiттсзбiрнi

вод
камери
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ll BiKHa

буzсQ
12 lBepi

€lcca/erlз Вхiднi групи

l4 озирки вхiдних групк

€/lс 12,l5
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

"-ГР?.Габсz

lб машиннl примiщення,
дверl машинних примiщень)

Лiфти (

псtzс-r-i
6 cza.e

17 Системи го



опалення

18 Системи гарячого
водопостачання

&./{аr'zf
l9 Системи холодного

водопостачання i
каналiзацii

v./ |/

Й ЭаОЛВrrzв uЮсэlа| еиlаr'ц
20 Прибулинкова територiя

(благоустрiй, асфальтове
покриття)

eNrZ аёеr
2\ Щитячi майданчики

(обладнання дитячих
майданчикiв) r.//.{аш

Висновки KoMicii: цz?2.zаrИ{
ёс е/4

(ouiHKa TexHi чного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацiт жилого
булинку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-

Члени KoMicii: заступник нач€шьника

iнженер I-i категорii О

{ата огляду 11 ý1 ,, /о

в.о.

власенко Т.о

Гуменюк А.
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