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Акт
загального огляду жилоrо будинку,

эU_,.r. 
за адресою:

(П.I.П. майстра)

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

од-504
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Бородавко В.О., заступника начаJIьника ОД-504 Власенко Т.О., iнженера 1-i

категорii Гуменюк А.В.,
з l9.oa 22.}. по /€ о9 я:J
1:*"о-,л1, оТ..lя.-r1 ) @аrа зБфшй"{Бл"лу;

овела огляд жилого булинку за адресою: czц

l вст овила таке:
1. Житловий будинок, заг&,lьна площа якого становить Ю кв. м,
кlлькlсть квартир - /аз tштук.

На прибулинковiй територii розмiutуються
zz/2| /ц-|,tl а)

релlк e.leМeHTlB благоустро(lI

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудпнковоi територll:
Пiд час

4l комlсlя перевlрила стан несучих та о ДЖУВZIЛЬНИХ

кон укцiй, зовнiшнi та BHy,r,pimiri стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa,

дверi, системи ЦО, ГВП, XBll, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виlIвлено:
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elteMeHTa (конс бкцl l лин
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Примiтка
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Балкони, лоджll, ганки
(огородження балкопiв i лолжiй)

Смiттепроводи (клапани.

стовбури, шибери)
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b*t^ff ю,7r(Ь
Смiттезбiрнi камери
(волопровiл)
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dо-УS1.-,fuаь Р/uоlrrr

Ьrф qпа/4а/Ь *аКозирки вхlдних груп

Вхiднi групи
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ЬбЕлектрообладнання ( щtrтclBa,

мережi, будинкове освiтjlення )
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Лiфти (машиннi примiщенlля,

дверi машинних примiшен ь)
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Системи центра.гIьного
опалення ffiruш;
Системи гарячого
водопостачання d фа.z!

яо/Ф
Системи холодного
водопостачання i каналiзацii

2l Прибудинкова ,.р"rорЪ
(благоустрiй, асфапьтове
покриття)
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(обладнання дитячих
майданчикiв) е/*
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(оцiнка технi.тного стан\.. B1lcHoBoK про готовнiсть
бl.tинкr 1 наст1 пний перiол

до експ.rryатацii жилого
)

Голова KoMicii: головний iнж нер од-504

Члени KoMicii: заступник н ьника оД-504

iнженер I-i ка ii од-5

.Щата огляду << /Q >> оЕ 2022 р.

Бородавко В.О.

Власенко Т.о.

Гуменюк А.В
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Висновки KoMicii:
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