
Акт
загалыlого огляду ?китлового будинку,

розтацtованого за адресо|о: пл. оболонсЙа, 2

Сорочин ська Т.В.
(П.I.П, майстрф

КП кКеруюч
житлового ф

() _50I

назва виконавця пос.тчг)

а компанiя з обслуговування
онду Оболонського раЙону м. Ки€ва).

Y", пlо нижче пiдписалися, комiсiя у складi: начальника Вангородськоi Я.П..,lнженера з органiзацii експлуатацii та_ремонту 1-oi категорii Пазюри К).Г.,
I:н:i_тнЁ:"",,' Сорочинська Т,В.,заступник начальника з благоустрою

з 0З.10 .2022о
(дата початку огляду) по 05.1 0.2022р.

(дата заверrпеttня огля;{ч)

ПРОВеЛа ОГЛяД Жилого булинк,ч за адресоlо:
l встановила таке:

п"п. обо"qонська. 2

l. Житловий будинок.
кtлькlсть кварr.ир * 90.

загальна п;lоща якого становить 6022,0 кв. м,

2. '|'ехlIiчtlий стан жи,гловогtr б},,tиllIi\, -l а I"l()t.o llрrtбl,дllнкtlвоТ територii:Пiд час проведення огJIяду жи,гJIоl}ого булинку Л! 2 на пл. оболонськiйкомIсlя перевiрила стагl }lec чих l,a оI.оро/tжува.]ьних конструкцiй, зовнiшнi тавнутрiшнi стiни, сl,ики
ктрообладнання та прилеглу
, покрlвлю, tliд;Iогу, BiKHa, две

територlю
pl, системи ЦО, ГВП, ХВП,каналiзацii, лiфти,, еле

п L цьом I]иявJ,Iено:
Лlr IIati менування елемента
з.i ti ( t(oH кцii) б ди HI(\,

Ф}'ндалtенти
В задовi",tьному cTaHi

Фасаjlи

1 I
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11о,гребr,с tlо,го чFIоt,о peN,roH,l.y
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l] за,-lовl".tьlttlл,t), cTal ri

Поlреб уе по],очного ремонту

ерrlс,гrtзtltзанi стrlки

I l i;t"-loгa

Локрiв,тя

Водосr,оки
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LlcнoBoK ttpo техttiчниti с.ган
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в
е. lc\IL.1 I1a ( ttolt

Примiтка

Iiапll,а-lьного peMoIlT}.

l] задовi -,lыtttrtl ct.at r i

ГIотребус

Схсlдовi к_-l iтки. сходовL\Iа IlIl llor еб iо,гь Katt iL.a-t ь нol() c\IO
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9 Бшrкони, лодкii, гаrп<и

(tlгородження балконiв i лодлсiй)
В заловirьному cTaHi

l0 Смiттегrроводи (ю,rапани,
стовбури, шибери)

Потребуе замiни шибери

ll Смiттезбiрнi камери
(водопровiл)

В задовiльному cTaHi

BiKHa На l-My поверсi потребують замirrи

!Bepi Потребують замiни та встановленнrl
на сходовiй клiтинi
Потребус поточного ремонryl4 Електрообладнання (щитова,

мережi, будинкове освiтлення)
l5 Лiфти (машиннi примiщення,

дверi машинних примiщень)
Потребутоть замiни

lб Системи центрального опалення Потребуе капiтального ремонту
l7 Системи гарячого

водопостачання
Потребуе капiта,rьного ремонry

Потребус капiта.пьного peмoltryl8 Системи холодного
водопостачання i каналiзацii

19 Асфальтове покриття (троryар)
потребус капiта.,ъного ремонту

lз

Прибу.шлнкова територiя
(благоустрi й, асфальтове
llo fiя

Висновки Koмicii: технiчt{ий стан житлового будинку на пл. Оболонськiй, 2,
задовiльний. Житловий булинок придатниЙ до експлуатацii в ociHHbo -зимовиЙ перiод
2022-2023р.

(оuiнка технiчного стану ,в BHicTb до експлуатацiI жилого
п

Голова KoMicii: начаJIьн дсь ка я,п

члени koMici l: заступник Коваленко В.В.

iнженер 1-oi категорii Пазюра Ю,Г

-.'смаЙстер техдiльницi

.Щата огляду <05> жовтня 2022р.
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