
Акт
заrального огляду жилого булинку,

розташованого за адр есоюz lй, Оdсэеzzlц,е62.zzz' Я5-
Zа,r1-?u.| аJ/ I

(П.I.П. майстра)

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

о д-504
(назва виконавця послуг)

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

по /о.з
(дата почат огляду) (дата заверш огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою hhoezze-,z-*Tz

l встановила таке:
1. Житловий булинок, загапьЕа площа якого становить 96 ЛЗ /О кв. м,
кiлькiсть квартир - 231, штук.
На прибулинковiй територii розмiщуються

7

е.?1а-ё) a-4zze-?c-
(перелiк е Ъментiв б;rагоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд чаС проведеннЯ оглядУ жилогО булинкУ Ns 1-4- ПО t h,фrаа:7?z2/

Lcb комiсiя перевiрила стан несгtих,u о.оfЙ*рЙiп&
i та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,конструкцiй, зовн

дверi, системи I_{O, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:
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Смiтгезбiрнi камери
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/ЧКозирки вхiдних груп15

Ь а-ре'е2ь4lрче,4
Електрообладнання. (шитова,

мережi. будивкове освiт:rення)
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I8 истеми центрального
опалення
с

l9 Системи гарrчогБ
водопостачання

/lt
,ж-4)d

20 Системи холодного
водопостачання i каналiзацiТ

сr2lQzj

/ф
21 Приб

(благо
удинкова територiя
устрiй, асфальтове

покриття)

22 !итячi майданчики
(обладнання дитячlтх
майданчикiв)
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Висновки KoMicii: 'еZёZq

(оцiнка технiчною

nl

c,i,aнy, висЕовок про готовнiсть
булинку 1 наступний перiод

до експлуатацii жилого
)

Голова KoMicii: головЕий iнжен оД-s0+

Члени KoMicii: заступник rlач

iнженер I-i категор од-504

!ата огляду n_)l_, /о 2022 р.

Бородавко В.О.

Власенко Т.о.

Гуменюк А.В,

в
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пчгов!Y_t-rr.\ + :

Qд-504


