
Акт
заI,il"IьIlого огJIяду жиJlоI,о буjItrнкуо

розта шоl]illlоrо за адресоlо: Дуброви цькtr,l 2.

Iлларiонова А.О

КП <Керуюча компанiя з обслуговчвання жиl,лового
фонду оболонського райоliу м. Киева>,

(назва виконавця пOс]l\ I )

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у склалi: t,о-llовного iHlKeHepa Сахно C.N4..
iнженера l -i категорii Соловян В.М., майстра .гехдiльницi IлларiоноваА.О,

(дата rrочатку огляду) (доl а ]ilt]ep[lcli ня 0Illяд},)

провела огляд жилого oy.I(l]ltKy за адрecoI(): B\,]l,
таке:

olJ ll l ька l] i вс,гаtIови-r а

,, Примii
н ку ]тка

б

l. Житловий будинок, заl,аJIьна площа якоI,о сl,ановить З40l ,7 rtB. м,
кiлькiсть квартир - 78 rrlгyK.
На прибулинковiй териlt.lllii розмiщую,гься l сrtортивний майjlанчик

(rt,.,pe,riK елем c,Hтill б.lаtirl с t рrэttl )

2. Технiчний стан ?}iIл.]lого булинку та йогrl lr рибуди нковоТ -гериторii:
Пiд час проведення оlllяду жилого булинку Л! t2 rro By,rr. [убровицька

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, сl,ики, локрiвлю, пiдлоI}, BiKHa, лверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзаuiТ, лiфr,и, g'llектрообладНаНня,.,lитяLli. спор,гивнi уайllанчики та
прилеrлу територiю.
При цьому виявлено:

аименчвання елL.\lсIlта IJ исн tl Bott tt1lo техгliчtrt.tй ста
конс кцl1 eJIeN{elt,fa ( Kotlc I,Py- KrtiT) ýl, ,'lll

ундаменти

Фасали
l_J за.lов l_п bIlo\,1v cтill l1

[] задовi,lьн l:lHl

В задовi"rыtом cTilI{l
ерметизованl c1,1l lil l

,,1ttliIiу

4

5 Пiдлога

Покрiвля
lIo е() с п()l очtlог,о

[] за.]овi,tr,tt ()\,]\,с,га]tl,7

Il

2

,1,1ни

Водосто ки

_{J щдо_qi4 ы r оrylу11 а ц!

од-506

з 2'7.09.2022 р. по 27.09.2022 р.
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8 хоДов1 кЛlТкll. с \ ! ).l()Bl

Вхiлнi групи

Козирки вхiднltх t p_r п

\IaptuI t-4 пiд.
€шкони, лоджiТ. 1,1tttltи

(огородження ба. tKtll tiB i В залов
Смiттспроводи ( Ii.,Ial l;lни,
стовбури, шиберrr)
Смiттсзбiрнi Klt\lclll l

( водопровiл)
В iKHa

ttо,гребl,кl,t,l, t<att i-га_itьtlого ремон

lJlыl()IlV с tlttti

В задовi:tыrtlr,t \, с гаIl l

В ,заltовi"ц,l rtlirry с ганi

В за7lоtli. t t,t ltllrц, clilltI

[J заlltltli.,tь t ttlму с,ган l

cIalll

iфти (машиннi
примlщення, дверI

истеми центра-l ы l()го
оllаJlення I] заловi.,tьtttl ,l 

а lIl
истеми гарячого
допостачан l lrl

ltс'Ге\,1и \o-1()-1l lUl !) ....l
алlзацll lB задовi.,tl,rtt,м \,l]одопостачаlll lrl l lilI l l

експJlу атацiТ в ociHHbo- зirtовиЙ Irерiо.rд 2

(оuiнка технiчrlоl,о с гilll\,- B!tcHoBoK
Сll,линку у на

Голова KoMicii: головttl,rй irrженер С).I{-

Члени KoMicii: iнжеrtср l-i' rtатсгорii

Електрообладl la11l]rl ( щитова,
мережi, будинкове

маЙс,l ei) l c\.l1,IbHllLll

Сол<lвян В.М

-+
lIриб удинкова lcpll lорlя
благоустрiй, ac(la,tr;t,oBe llo ,грс,бу lo,1 l, кilп1,1,алыtо i\l oH

тячl та спорl ltl]Itl
майjiанчики (об,llt, tlllllt Ilrl

|По.р"О1,. зltл,tiни метаJIева o.ooo*u iи1,ячих l,а сп()l) 1 ] l lJl l()1,o

майданчикiв) наl]круI,и с ll()р|_цl1, Iоl,о]!lаlljlаtlчика 
]

Висновки комiсii:,rехlti,ttlий стан житлового будt.lltt<у flубровиuьКа,l2, Та

спортивного маЙдаilчикlt - задовiльниЙ. }К дt1lIок придатний до

1_ I\,атацl l iкилогоOBlllcl ь -

ййспфll},

flaTa сlгляду (( _ )) 2022 р.

4j_ 1.1,ti,rpioHoBa А.О.

с,

l

]В задqв!дllrому сllцr

jI

l

Caxlro С.М.

-l

L(


