
Акт
заl,аJIьного оI,JIrlду жиJlOt,о будинку,

розташовirtrоrо за ltлресоIо: Allгll laBo.f cblca, 27

Iл"тарiонова А.О

КП <Керуюча компанiя з обслуговування )i(иl,Jlового

фонду Оболонського району м. Кисва),
од-50б

(назва виконавця пос-l\ I,)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у скла/{i: I,о.цовноl,о iHlteHepa Сахно С.М,
iнженера 1-i категорii Соловян В.М, майсr,ра r,ехjli;ьниlli Nч 5 Iл.парiонова
А.о.

l 28.09.2022р по 28,09.2022р.
(.цата початку огляду)

провела огляд жилого бу.линку за алресою
встановила таке:

(дата завершtення огляду)

вц1. {вlозацq/lська, 27 i

I. Житловий будинок, загальна площа якого сT,ановить 9531,5
кiлькiсть квартир - 180 штук.
На прибулинковiй тери,I,орii розмirltr,ються 1 ;tи t,ячий rtitй,,lанчик

1 ttерелiк с_псшtсн,I,iв б.rаi or с t 1ltlto;

2. Технiчний стан жиJtого булинку та його lt рибуди нковоi територii:
Пiд час проведення оI,Jlяду жилоI,о булинr<r,Nу 27 rro By;l. Автозаволськiй,

комiсiя flеревiрила с],ан несучих,га огороджувl1.1ьн их конс,грукшiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стиltи, llокрiвлю. rti;lлогу, BiKHa. дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзачii, .;riфl,и, с;lектрооб.rtаi ltlання, ](lr tячi, cпop,t,ltBlti майданчики ,ra

прилеглу територiю.
ГIри чьому виявJlено:
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одостоки оl,ребук),гь поточного часткового
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oIIa"Ile llня
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истеми гарячого
l]одопостачан tlя В заr,iовi. t l,ttoмt с,гаIi l

истеми холодного
одопостачання i канал iзацii ]it"lOI}l_lt,ll 9щ_!]qцПрибулинкоЙ терIlторlя
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BllcHtlBltи коMicii: техrriчltий стан житлового б},лин

в
1

в

27 - задовlJIьн и й. ди,гя ч iй rtайданчик B.,,a.l()lli.ll,Ho\l
будинок придатний до el(cпJlyaTartii в осirlrrt,о-зiм
року.

(оцiнка технiчного сгilну. висновок про l-.o,

булинку у HacTyIlH

Голова Koмicii: головний iнженер ОД-506

Члени KoMicii: iHxeHep l-T категорii

Майстер техдiльницi Л!5

.Щата огляду (( _ ), 2О22 р

IK}, по в),л. Автозаводська
у с,ган i. Житловий

lерiод 2022-2023
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