
Акт
загального огJялY жилого будинку,

розташованого за адресою:

(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м, Киева>,

од-504

по
(,ilaTa завершення ог

elu

яду)

оТ територii:

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Бородавко В.О., заступника начальника ОЩ-504 Власенко Т.О., iнженера 1-i
категорii Гуменюк А.В.,

(лата початку о ял},)

овела огляд жилого будинку за адресою:
п

lB тановила
l . Житловий булинок, загаJIьна площа якого становить
кlлькlсть квартир - /о9 штук.
На прибулинковiй територii розмiцуються

( ttерелiк e.,reMeHTiB б.лагоустрою)

2. Технiчний стан ?килоrо булинку та його прибудинков
пiд час проведення огляду жилого булинку Л-э по

комlсlя перевlрила стан несучих та огороджувальних
конструкцiй, зовнiшнi та внчтрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдпоry, uin"u,
дВерi, систеМи Цо, ГВП, Хtsl I, каналiзаuii, лiфти' електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:
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Найменування елемента Висновок про технiчний стан
конс цll б дlII lK елемента (конст кцii) б дин
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Смiттезбiрнi камери
(волопровiл)
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Електрообладнання ( щи,гова,

мережi. булинкове освiгltення )

Лiфти (машиннi примitltенпя,

дверi машинпих приrлiшснь)
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l8 Системи центрального
опаJIення

Системи гарячого
водопостачання

цauа
,<2lll nB

аrrор
$ 3аР&'"аl<р a-,z,x! cr,ta4,,
gJЙЙ',па-.,-ь€щ,
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20 Системи холодного
водоtrостачання i кана-тiзацii

Ь aaю&;tb пдrл9/ Ф-2.а.J.l

У*,-0-о",rЪgr' i<"!lp К" gt "?oy'.
2l Прибулинкова територiя

(благоустрiй, асфа,,rь,гове

покриття)

еэ,ла,tа

Cl-/ t.o х.Nч,aort lt яэ2/р
22 .Щитячi майданчики

(облалнання дитячих
майданчикiв)

Висновки KoMiciT:

/:

(очiнка технiчного стану. висновок про го,говнiсть до експлчатацiТ жилого
булинку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-504 Бородавко В.О.

Члени KoMicii: заступtlик Ilачаль

iнженер l-i ка,ге Гчменюк А.В.

[ата огляду << /6 >> оэ 2022 р,
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Власенко Т.о.

с


