
Акт
весняного огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: просп. Оболонський, 9-А

IIакоrrечrrа Г.В
llLI.Il, Maiic t ра )

KIl "Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонлу Оболонського раЙону м. Кисва>,

од-503

05.04.202l
(.,tilTa Ilочаl,ку <lгляltу )

05.04.202 l
( jtaTa завершення огляду)

провела огляд житлового будинку за адрес{)ю: просп. оболонський.9-А

l l]становила таке:

2. Тсхнiчний cтirH житловоrо булинку та йоrо прибудинковоi територiТ:

I Iiд .rac пllовеltеIlIlя огляду житловог() булинк, -Ml 9-А на просп, Оболонському

к,lrtiсiя tlсревiри:lа с.ган несучих та оt,()р{)]tжуR,l, lЬни х конструкчiй, зовнiшнi та

trllr tpitrttli с.гiнtl. с,t.lлки. no*piunr, пi.rлilr,1,, BiKl lr. лверi, системи цо, гвп. хвп.
кан;r-riзацii. лiфти. електрообладнання, дитячиii майданчик та прилеглу

ЖитловиЙ булинок, загшIьна плоша якого становить 6554,5 кв. м' кiлькiсть

квартир - l06 штук.
- l дитячий майданчикtla прибулинковiй територii розмiщуються:

(перелiк елементiв благоустрою)

l,Jай менуван ня елемента При м iTKa

(KOllcTPyK rrii) б дин

Фундаменти В задовiлыrому cTaHi

Фасади В задовiльному cTaHi

.V,l

} ll

l ('r irrи

4 iГе

потребують поточного ремонту

Виснtlвок lt1lo технiчний стан

елемента (кон динкбцll

метизацlя стикlв п еб ють поточного мон

( Ilазва виконавця послуг)

\4и. rцо t,lижче пiлписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Багiнськоi М,С,

irl;KeHepa I категорii Чувiлкiноi Л.М. майстра техдiльницi Наконечноi Г,В,

l ериторiю.
При чьому виявлено:



6

П iдл ога

Покрiвля

7 Водостоки

ý Сходовi клiтки. сходовi
!,а шl

9 Бал кони. лоджii, ганки
(Oll)p().f/KclIll я балконiв i

по,гребуе lI(,точного ремонту

В задовiлыlому cтaнl

П..п"пu огорожа потребуе
вiдновлення цементноi стяжки,

. ttl,,t;lt iii )

ll)

lI См iттсзбiрнi камери

ilc9доп овiд
I] BiKHa

CMl i,гтспроводи (клапани.

стовбури. шибери)

|6

1-1 lJxi;trri груrrи

t5 Козирки вхiдних груп

Електрообладнання
( ulи гова. мережi. булинкове
освir,лення)

i' -'Iit|l гlt (rrarllrrHHi примiщення,

,.:lBcp lмашиlll{их п имIшень

lbi Системи центраJIьного
опаJIення
Системи гарячого
Bo.:t() постаtlан ня

() ('tlс,rеми холодного
всl. ttlпостачання i

каналiзацii
Прибулин кова територlя
(благоустрiй. асфальтове

ln9*p иття )

llиr,я ч i майданчики
l ()б_,lа.lнан llя ;lитячих
май,,lанчикiв )

]

|-]

Спортивнi майданчики
( об-IIаднанIIя спортивних

В задовiльному cTaHi

Потребують поточного ремонту

Потребуютl, капiтального

В задовiлыtому cтaнi

В задовiл btriэHoMy cTaHi
(завантажr l,альн i клапани

Потребус вiдновлення
водопостачання п.з

зава eHi 2j, l0.202

потребують замiни

В задовiльному cTaHi

потребують поточного ремонту 1-

3 пiд
В задовiлы loMy cтaнl

потребуе поточного ремонту

Прашюють в паспортному режимl

потребують поточного ремонту

потребуютl, поточного ремонту

потребую,гi. поточного ремонту

_ .,)

\lаи-,lан чи Kl t] l

В задовiлыtому cTaнl

pйг-

l9
t

]

ремонту



lllrclllrBKlt KoMicii: технiчний стан жи1лового () чдинкч на поосп. оболонськоNl
9_А заловlльнии. житловий б динок пDидirтний до екс ll в весня нии

Ilср lод 20] lоокч.
(оцiнка технiчного стану. висIIовок про готовнlсть до експлуатацii жилого

булинку у наступний rlерiол l

['олова KoMi овний iнженер ОЛ-50] Багiнська М.С.

tI;ctr

I l t ;ti Чувiлкiна Л.М.

Майс {r-rr/ Наконечна Н.Г.

,"lilTrr огля.цу 05.04.202 l РОКУ

?
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