
Акт
загального оI,л жилого булинку, 0

55 -.АрозташоваЕого 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, комiсiя у складi: головного iнженера
Шепельського С.М., заступника начыIьника ОД-504 Власенко Т.О., iнжеНеРа

1-i категорii Г'уменюк А.В.,
з ,1,6 /о. t/b по с/ /о. е/
(дата початку оlляду) )(дат,а завершення огляду

провела огляд жилого булинку за адресою:
55а

l встановила таке

1. Житловий булинок, зага_lrьна площа якого становить 6 кв. м,8 8/,
кiлькiсть квартир - /, 4 штук.
На прибудинковiй територii розмiщуються

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибулинков
Пiд час проведення огляду жилого булинку.ПЪ 5_7.4 по

комlсlя перевlрила стан несучих та
конструкцlи, i та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa,

дверi, системи ЦО, ГВП, ХВГI, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

oi територiТ:

ПримiткаJVg

зlл
Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (KoHcTpyKuiT) булинку
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l,j"UЮ&Г/4 Герметизованi стики

2
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(огоролження бапконiв i
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аг/Смiттспроводи (клапани,

стовбури. шибери)
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!r*а4Ию/ ,{'Смiттсзбiрнi камери11
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14 Козирки вхiдних груп

Ъ rr.йl/ь/,{дл/
б,q]LL

15 Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

УrеауrИ-

W.l./

}Лiфти (машиннi примiщення,

лверi машинних примiщень)
16

Системи ального|7

,



опалення .ъ

18 Системи гарячого
водопостачання

} 2ЛV)."ОЬl,ОО,/ry/
йа)t с,

l9 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

,8 qаr,l,ф0,{/л"//r
йalt t,

20 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

,ь
I

uoLlLe,

21 Щитячi майданчики
(облалнання дитячих
майланчикiв)

вки KoMlcll: и(
a

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

Голова KoMiciT: головний iнженер

Члени KoMiciT: заступник начаJIьника
1

ол-504

oHi Бородавко В.О

власенко Т.оуючА

5с4 Фа
iнженер I-i категорll

Щата огjulду ,, ý/' ,, /о
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