
Акт
весняного огляду житлового будинку,,

ро}ташованого за адресою: пр(,сп. Оболонський, l3

наконеч на Г.в
{П,I.П, майстра)

ол-50_]
1IIall]a ви конавця послуг)

Ми" що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного 1нжен Багiнсько

it l;KeHeDa l категорii Ччвiлкiноi Л.М. . маис тDа техдlльн ицi Наконечноi Г.В.
:iM.C..

0б.04.2021
(дата завершення огляду)

]lровела ог-llяд .,китлового будинку за адрс,,ою: просп. оболонський. l3

l . Житловий булинок, загаJIьна площа якого c,t ановить 1зз75,20 кв. м, кiлькiсть

квартир - 252 штуки.
Iia прлбу;tинковiй територii розмiщуються: - l дитячий та - l спортивний

\liil1.1аtlчики
( перелiк елементiв благоустрою)

2. ТехнiчниЙ стан житлового будинку та йоrо прибудинковоi територiТ:

пiд час проведення огляду житлового булиrrку М lз на просп..оболонському

комiсiя перевiри;rа стан несучих та огородж\,I]аJIьних конструкцlЙ, зовнlшнl та

tlttr tllitltti с-liltи. стики, покрiвлю, пiдлогу. Bililra, дверi, системи цо, гвп, хвп,
rilttt.t-ti;auil'. лi(rги. електрообладнання. дитll,tий. спортивний майданчики та

п риJIеглу територiю.
При чьому виявлено:

лlr Найменування елемента Висновок про технiчний стан

1цо!]!fрук uii) будинку елемент,а (конс кцll б динt tl

-__t--
Фу ндаменти В задовiльному cTaHi

В задовiлr,; 1,lMy cTaнl

Потребио,г r, Iiоточного ремонту] Стiни

Фасади

1l

Примiтка

Герметизацiя с,гикtв Потпебуют ь поточного ремонту

I(Гl ,,Керуюча компанiя з обслуговування
;кит-,Iового фонду Оболонського раЙону м. K}l{ I}a)),

i)6.04.202l
l,,la-I а lIоча,lку оl-jlяду )

l t}cl аIlовtlла таке:

,]
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Il iл.ltога

llокрiвля

В олостоки

Сходовi клiтки, сходовi
N,l а шl
Балкони, лоджii, ганки
( оIородження ба,T конiв i

.;lод;кiй )

потребус I]l, гочного ремонту

В задовiльl1,1му cTaнl

Знаходиться в задовlльному

станi,потребус
ло компле li вання

+

7

l]

См iттепроводи (клапани.

стовбури. шибери)

ll Clr iттr-збiрнi камери
(воJоп овiд)

l] BiKHa

ffBepi

l] Bxi.rHi груllи

li Козирки вхiлних груп

lб Електрообладнання
( ци,гова. мережi. будинкове
освiтлення)

11 J IitРти (машиннi примiщення,
,,lBepl машинн их п имirцень)

l8 Системицентрального
оп алпення

l9

]()

Системи гарячого
t]оrlопостаtlан ня

Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii
Прибулинкова територlя
t благоустрiй. асфальтове

и,tтя )

]l

IloK
-)] -Дч, тячi майданчики

(обладнання дитячих
майланчикiв )

(--портивrri лtайданчики
( ()бrlадl{ан ня сlrорТиВних

]

Потребують поточного ремонту

потребують капiтального ремонту

В задовiльному cTaHi

В задовiлы1,1му cTaHi
(заваренi за вантажувальнi
клапани 2п- 09.04.2020р,

В задовiльному cTaHi
l п - l0.04.202

В задовiльному cTaнl

В задовiльному cTaHi

Потребуют,, поточного ремонту

В задовiлыrому cTaHi .

потребуе поточного ремонту

Працюють в паспортному режимl

В задовiльному cTaнi

В задовiльl toMy станi.Виконано
замiну цирl,r,лярного

В задовiлыlому cTaHi
боп B(li1

В задовiльному cTaнl

rtай;tан чикiв )

В заловiль l,,,,HoMy стан1



IleDiOд]0]l Dо кY.
(оцiнка технiчного

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-503

Ll.ltett и ко

Itl,t<eHe

Майст

[ата огляду 06.04.202l року

стану. висновок про готr,внiсть до експлуатацii жилого

буаинку у наступний перiод)

Багiнська М.С.

Чувiлкiна Л.М.

Наконечна Г.В.

ючА

ль

дlпьниця
. 50з
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будинку на просп. Оболонському_,

гний до експлуатацli в веснянииI}rtcIItlBKи KoMicii: технiчний стан житлового

1.1. за,цовiльний. Житловий будинок придll


