
Акт
загilльн

розташованого за адр
8,ц.со- 9 о

(П.I.П. майстра)

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

од-504
(назва виконавця послуг)

М", що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Бородавко В.О.., заступника начаJIьника ОД-504 Власенко Т.О., iнженера l -i
категорii Гуменюк А.В..

по о2.о9 22/h,

ого оглядч жилого бчдинкч.
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провела огляд жилого булинку за адресою:
я,t,
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Еt'п
l встановила таке:
1. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить
кiлькiсть квартир - 96 штук.
На прибудинковiй териr,орii розмiщуються

(перелiк елемевтiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi терито pll:
Пiд час проведення

ФПр;В -p'*,1-a-K
огляду жилого булинку Ng j1,, по ezzf

кЙструкцiй, зоГнiшнi
омlсlя перевlриJIа стан несучих та огороджувальних
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,

дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзачii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю,
При цьому виявлено:
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Найменчвання еJIе]\{ента Висновок про технiчний стан Примiтка
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4 Герметизованi стики
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9 Балкони, лоджii, ганки
(огоролження бапконiв i ло,r;кiй)

Смiттепроводи (кrlапанлl.
стовбури, шибери)

l0

l1 Смiттезбiрнi камери
(водопровiл)

BiKHa
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l) lBepi

Вхiднi групи
,rFEL.-ц1|
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l5 Козирки вхiдних груп

Електрообладнання ( llцt,t,овii.
мережi, будинкове освir,лсн ня)

lб

17 Лiфти (машиннi примiщенпя,
дверi машинних примiщень) f
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18 Системи центр€Lпьного
оп€Lпення Ь зоr9эФ",ъпё-1
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l9 Системи гарячого

водопостачання 9#ffiп-ъzи
20 Системи холодного

водопостачання i каналiзацii
ё цам 3)"Zl",al9c,Z4/ Ьа a4.1

&or".r-n, б btrp
2l Прибудинкова територiя

(благоустрiй, асфапьтове
покриття)
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22 !итячi майданчики

(обладнання дитячих
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(ouiHKa TexHi чного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiод)

Голова KoMicii: головний itI;KeHe

Члени KoMicii: заступник нач

iнженер I-i кате
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