
Акт
весняного оглядч,ди,г.пl \li()го булинку,

р() } гal-tlOBalt()l,|) |а адрес()](): llll ,,Il, ()болонський'9

наконечна Г.в
1П.I.[l. майстра)

КП ,,Керчюча компанiя з обслуговування
/htll.toI}oгo фонлу Оболонського району м. Ки(ва),
( ). (_5()_1

( lla,tBa аиконавця гrослуг)

Ми. rцо нижче пiдписалися, комiсiя у складi:1, ).1овного lH?KeHe ра БагiнськоТ М.С.

itt;Keltepa [ категtl piT Чувiлкiно Т Л.М.. майсr, pi! ] хд|л ьни ц i Наконечноi Г.В.

()].()-l.]0] l

(дата Ilочатку огляду)

02.04,202l
(дата завершення огляду)

Жит.гlовий булинок, загшIьна площа якого становить 25,9564 кв. м, кiлькiсть

квар,гир - 252 штуки.
I Ia rrрибулинковiй територii розмirлукlться - i

провела огляд житлового будинку за адресою просп. оболонс ький, 9

l встановила таке:

,tt,rя.tий та - l спортивний

\l айла tl .l и ки
(перелiк елементiв блir,,у-строю)

Nц Bl.tcHoBoK ! ,r() технiчний стан

2. ТехнiчниЙ стан жптлового будинку та йоr,о прибудинковоi територii:

Пiд час проведення огляду житлового булlrнку J\! 9 на просп,.Оболо":"*91I

комiсiя перевiрила стан несучих та огородж},вальних конструкцlй, зовнlшнl та

Brrl"r 1liшнi стiни, стики, по*Дuпо, пi.члогу, BiKrra, лверi, системи цо, гвп, хвп,
ка"u'',iзацii. лiфти. електрообладнання. дитя,tий, спортивний майданчики та

п риJlе глу територiю.
Гlри ttboMy вия влено:

Примiтка

.} Il

Найменування елемента
( кtlнсT,ру к r tiT ) бузлдцу

l Фундаменr,и

] Фасади

елемснта ( i, , lHcT KuiT) б ди нк

В задовiлыtому cTaHi

В задовiлыrому cтaнl

l ('тiни Потребуюr,ь поточного ремонту



] Герметизацiя стикiв пtl,гребl,tо: Ilоточного l]eMoHTy

5 П iдлога

ГIо крiвля

Водостоки

Сходовi кл iтки. сходовi
rta1-1tt ti

Балкони, лоджiТ, ганки
(огородження бмконiв i

лоджiй)
Смiттспроводи ( клапани.
сrовбl,ри. шибери )

Системи холодного
водо гtос,гачан ня i

каналiзацii
Прибудинкова територiя
{ благоустрiй. асфальтове
IlокI]и ття )

,Щитячi майданчики
(об la_ ltlalI Ii я jtитячих
rt al:i.,taH чи KiB )

потребус Il(lточного ремонту

Потребуе tl()точного ремонту

Потребуюr r, поточного ремонту

Потребуrоl, капiтального

рспrонт1,.[ ], Lrl,tttt.tй ремонт до 2 п.

оводивс., ]020

(l

1г

Е

9

пт Смiттсзбiрнi камери
(водоп вiд)
BiKrra

В задовiльl,,lму cтaнi

В задовiлыlеному cTaHi
(заваренi зlt вантажувал ьн i

клапани 01.{);1.2020р)

Потребус вiдновлення
водопоста( l] lння в l п.

IJ задовiл r, ,rlt, cTaHi

потребуютr, поточного ремонту

потребус п l )точного ремонту

Зttаходrtть,", в задовlльному
станi,потрс,,ус

()

l l lBepi В задовiльl,,lму cTaHi

Bxi.rHi груrrи потребуютr, tIоточного ремонту
lп.

l5 Козирки вхiлних груп В задовiльttrlму cTaHi

l() Електрообладнання
( |ли,I,ова. мережi. булинкове
clcBi г;lеt t ня )

Потребус llоточного ремонту

l7 Лi<Рти (маurиннi примitцення, ['IpautoKlTt, l]аспортному режимl

. 1в9р l\lаlllиllIlих п имlщень)

Ili Системи центрального
оп€Lпення

потребую,r l, rlотоl{ного ремонту

l9 Системи гарячого
водопостачання

потребуютr, поточного ремонry

1_1

-)()

ло компле I( вання

]l

lI



С гrtlртивн i майданчи ки
( обjlаднання спортивних
май,ltанчикiв)

В задовiлыrому cTaHi

ll ltc tt cl trки ktluicii: технlчни и стан житлового бчдинку на

оболон ськоMv бчд. 9 овlльнии. )l(итловий будинок пDидатни идоI|росп.
експ jlyal,a ttii в весняний пеоiод -202l tэoKv.

(сlцiнка тсхнiчного с,tану. висноl]ок П|]О t'(l |,, ttlicтb до експлуатацii жилого
б),динку v настVllний ,lерiод )

I-олова KoMicii: головний iнженер ОД-50З Багiнська М.С

Член и ко

Itt,Kctte Ччвiлкiна Л.М.

Майст, Наконечна Г.В.

:[lra о1-1tялу 0].()r1.202 l

|_ (ч)е ючь\,Бсо
дlл ьниця

iльlЧfuцi
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