
Акт j5
загального огляду жилого будинку,

розташованоrо за адресою: вул. Щубровицька,3

в овиченко Ж.О.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського раЙону м. Киева>
од-507
(назва виконавця послуг)

Комiсiя у складi: головного iнженера Тiщенко В.П., заступнико Flilrlэjlьник? з

благоустрою Козловоi Л.В., майстра техдiльницi Вдовиченко Ж.О.

з |З.04.2022р.
(лата початку оглялу) (дата завершекн, огля-1 ;

провела огляд жилого булинку за адресою: вYлиця Дубровицька длз
1 встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 52l б кв. м, кiлькiсть
квартир - 21б шryк.

На прибулинковiй територii розмiщуються 2 дитячих майданчики
(перелiк елементiв благоустро ю)

2. Технiчнпй стан жптловоrо будинку та його прибудинковоТ теiэиторii:
пiд час проведення огляду жилого булинку Ль З по вул. Дубровицькi}"t

комiсiя перевiрила стан несу{их та огороджувальних конструкuiй, зовнiLtll,.i та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,
каналiзацiТ, лiфти, електрообладнання, дитячиЙ маЙданчик та прилеглу т r ttторiю

При uboMy вияыIено:

Висновок про технiчний стан елемента i pltMiTKa

кон i)б динк

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

В задовi,lьному cTaHi

Потребуе часткового ремонту

Потребуе ремонту

В задовiльпому cTaHi
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по iЗ.05,2022р.
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лоджiй

10 ('пriтгспроводи (клапани.
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Ганки потребують ремонту

В задовiльному cTaHi
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i _llек,грообла,lпання (щитова.
ежi, б диllкове освrтлення
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, .li;Фти (машиннi примiщення.

l машинних имlщень
I 17 ' Сriстеми центального

j8 Системи гарячого
, J-]()постачання
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Еl]

( .истеми холодного
}tодопостачilння i каяалiзацiт

17 ' гlрибудиm<ова терито рlя
1 б.тагоустрiй. асфальтове

иття)

iитя.ti майдапчики (обладнання
jri-гячих майлаlrч,rкiв)

Висновки Koмicii: технiчний стан житлового будинку NчЗ по вул. ,Щубровичькiй
дIlтяtIого майданчику - задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатацiТ
в ве(: няно-.п iтнiЙ перiод 2022року.

(очiнка технiчного стану, висновок про готовяiсть до експлуатацii >юллого

булинку у насryпний перiол)

Головнлtй iнженер ОД-507 В. Тiшенко

Заступ ник нач€шьника з благоустрою Л. Козлова

Майс-l",
-ж.Вдовиченко

В задовiльному cTaHi

В задовiльному, cTaHi

Потребують замiни

Потребують ремонту

Потребують ремонту

Потребускапiта,rьного ремонту
електрощитова та перетяжка кабелю
Прачюють в паспортному режимi

Потребlтоть капiтального ремонry

Потребують капiта.тьногоремонту

Потребують капiтального ремонту

в задовiльному станiл вимощення
потребус ремонту

В задовiльному cTaHi

[ата г 71_\, ц УЗ >, ф- _ 2022р.
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