
Акт
загального огляду жилого булинку,

розташованого за адресою: вул. !,уброви цька,5

Тараненко Т.П.
(П.l.П. майстра)

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

од-507
(назва виконавця послуг)

Комiсiя у складi: головного iнженера Тiценко В.П., заст;чпника нача;lьнl,iка З

благоустрою Козловоi Л.В., iнженера з органiзацii ексллуатацii та реплонт1, l

категорiТ Костюченко €.О., маЙстра техдi-цьницi Тараненко Т.П.

l5.09. 2020р. по l5.10.20?0pз
(лата початку оглялу) (дата завершенttя огляду)

провела огляд жилого булинку за адресую: вчлиця Дчбр овицr,ка N95

l встановила таке:

1. Житловий будинок, загшIьна площа якого стеновить 9242 кь.,кiлькiсr ь

квартир - 162 шryк
На прибулинковiй територii розмiщуються, урни для смiття

(перелiк елементiв благоустрою)

2. ТехнiчниЙ стан жптлоВого будинкУ та йогО прибудинковоi териl,орi,i:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Jtl! 5 по вул. ,]1,бровицькiЙ

комiсiя перевiрила стан несrtих та огороджувальних конструкuiй, зовнittIнi ,га

внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП. ХВП.
каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу територirо

При цьому виявлено:

Висновок про технiчний стан e-Ile]ltcIt]a , [[риlиi'гка

(кон ]l .(инк

Вимоrцеtrня потребус ремонт},

()

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

В за,довiльному cTarii

Пiдлога В задовi;tьному cTaHi

[Iоr,ребус поl,очного частков()го
()l j

N
з/п

Найменування елемента
(конструкцii) булиllку

l Фундаменти

Фас4ци

J Стiни

] Герметизованi стики

)

6 Покрiвля

Водостоки7 Немас



9

Сходовi юriтки. сходовi м IлI

Балкони. лоджii, ганки
(огоролження батконiв i
лоджiй)

l() Смiтгспрово2lи (клапани.
c,t овб It. шиое и)
Смiттсзбiрнi камери

l1 BiKHa

Вхiлнi r,рlпи

l,+ Козирки вхiдних груп

Е,-rсктр<;обладнання (щитова,
мережi. бу]инкове освiтлення)

В задовiльному cTaHi ремонry

В задовiльному cTaHi

В за,цовiльному cTaHi

В за:.lвiльному cTaHi

В зtцовiльному cTaHi

Ilerlac

ll

D

.
J

Двср

F

l5

llб jliфти 
1 мапrиriнi примiщення,

l ма]llи}rних lI имlшеяь
Систеvи центрtпьного
оп&lепня
Системи гарячого

i воJопостачаннJI
Системлt холодного

Прибуаинкова r ериторiя
(благоl,стрiй. асфальтове
Il()K lr i-гя)

!итячi майданчики (обладнання
дlt гячItх майдаrrчикiв)

7

i

!)

7

!

L

Висновки Koilticii: технiчний стан житпового будинку J\Ъ5 по вул. .Щубровицькiй
JитrlчоI,о маЙданчику - задовiльниЙ. ЖитловиЙ будинок придатниЙ до експлуатацii
t] oci.i{Hbc - зимовиЙ перiод 2020року.

(cltlittKa r,ехнiчttого с,гану. висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
бу,rинку у наступний перiод)

Головний iнженер ОД-507 В. Тiценко

Засз,уtlник нач€L,lьника з благоустрою
iнженера з органiзацii експлуатацii та
ремонту I категорii

Майстер техдiльницi

. Козлова

с. Косткlченко

Потребус ремонту

IJ задовiльном1, cTaHi

В иrловiльному cTaHi

В заrlовiльному cTaHi

В за.lовiльному cTaHi

Електрообладнання в задовiльному
cTaHi, Електроtltитова в задовiльному
cTaIl i

прlrliюють в паспортному режимi

}3 задовi.,tьному cTaHi

В за:овi,,tьному cTaHi

!ата огляду ,, /.f , 1о 2020р.

ч
Т. Тараненко

| (водопровt.r) .

+


