
Акт
весllяного о[ляд},,,|iи,l,J|)lt()гrr будинку,

ро]ташованого 1а адресою: просll. Оболонський' l t-A

наконечна Г.в
{lLI.П. майстра)

tll]овела огляд житлового будинку за адресою:

i tiстitновtлла таке:

li l l ,, Ксру-юча компанiя з обслуговування
;lill I-I()l]ого фонлу Оболонського району м, Кисва>,

од-5()_1
( назва виконавця послуг)

i!'lи. tlto tlи;кче пiлпиСаJlися, комlсlя у складl:г(,

lII;KcllcrJ а l категорii Чувlлкl ноi Л.М.. маЙстра l,

05.()4.]02l
(,,taTa !|очатку огляду )

rовного iнженера БагiнськоТ М.С..
ехдiльницi Наконечноi Г.В.

Висновок I;]ro технlчнии стан Прим iTKa

елемента ( к, )нс кцi б динк

В задовiльному cTaнl

В задовiльному cтaнl

потребують поточного ремонту

Жи,гловий булинок, загшIьна площа якого сliiновить 6'79З,7 кв, м, кiлькtсть

квар l tlp l 07 tлтук
lla rr 

1-1
и були н ковiй територll розмlщуються:

(перелlк Йементiв блаr,lустрою)

2. Технiчний стан жплого булпнку та його прибудинковоТ територii:

Пiд час проведення огляду *",nouo,o будинку Ns l l-A на просп, Оболонському

кtlмiсiя перевiрила стан несучих та огороджуваJIьних конструкцiй, зовнiшнi та

tlrlvt1-1illllti стiни. стики. **йuпо, пiллогу, BiKHa, дверi, cl:_l""" цо, гвп, хвп,

каirа.l,iзаLrii. лiфти, електрообладнання та прилеглу територlю,

I lри uьому виявлено:

ш-_]
зiп

Най менуваtlня елемента
(Kollcтpy кцii) б дин

l Ф1 ttдамен-l,и

]
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,) Фасади

CT,i н и

J I'ерметизацlя стикlв В задовiльному cTaHl

05.04,202l
(дата завершення огляду)

просп. оболонський. l l-A
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б Iltrкрiвля

Водостоки

Сходовi клiтки. сходовi

потребуе llоточного ремонту

потребус поточного ремонту

потребуютl, поточного ремонту

потребуют r. riоточного ремонту

П iдлога

7

S

\lаl)шl
() lja;tKoH и. лоджii, ганки

t()l ()роjl;,кенl|я балконiв i

,,tBe i машинних п имlшень

Системи центраJIьного
()IlarjlcH ня
(- ис,геми гаl)ячого
водопостачання
Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii
I lрибули н кова територlя
l б:Iirlrlyc,l,piй- ас(lальтове
tl()K и-гтя )

[итячi майданчики
( обладнання литячих
Mail;1aH чикl в }

Спор,гивнi майданчики
( (lб lil.tlIat{llя сll()р-I,иl]Ilих

()

;lод;кiй )

Смiтгспроводи (клапани.

сr,овбури. шибери)

lI (iм iтr,сзбiрнi камери
( водоп вiд )

Вхiлнi групи

Козирки вхlдних груп

Ел ектрообладнання
( щll,|,ова. Mepe;Ki. булинкове
tlсвiг.ltення;

Лiфти (машиннi примiшення, Прашюють в паспортному режимl
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BiKHa

/[Bepi

I-1
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l ,ч,
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Потребують поточного ремонту

потребуютL капiтального ремонту

В задовiлы r,lMy cTaHi

В задовiльному cTaHi
( завантажу вал ьн i клапани
зава eHi 21.03.2020)
Потребуе вiдновлення

потребують поточного ремонту

В задовiлыtому cтaнl

потребують поточного ремонту l-

водопостачання

В задовiльному cTaHl

потребус tlоточного ремонту

потребують поточного ремонту

В задовiльному cтaнt
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Вrrсllовки KoMicii: технlчн и и стан житлов гоб на п. обол онськом

овlл ьнии. житловий б иtlок ии о екс

експлуатацii жилого

Багiнська М.С.

Чувiлкiна Л.М.

Наконечна Г.В.

ll в
о .l l-д з

(()ttillKa ]ехlliчtlого cTalty- висновок про гот(lltнlсть до
будинку у наступниii , rсрiол)

I'rl:tllBa KclMicii: головний iнженер од-50з

вссllяниlj перlо;l -]0] l року.
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