
Акт
осiннього

розташованогозаадре;;]х'r#iШffiхИххY;,".*ого,6-Б

провела огляд житлового будинку за адресою:
l встановила таке:

м ндирН .м.
(П.I.П. майстрф

КП <Керуrоча компацiя з обслуговування
Житлового фонду Оболонс ького району м. Киево>,

-503
(назва виконавця послуг)

Ми що нижче пiдписалися , комlсlя у складi: головного tнженераБагiнськоi М.С., iнженера 1 кате горll Подбельцевоi С.Г., майстра техдiльницiМу ир н.м

07.09, 2022р.
07.09.2022р,(дата початку огляду)

(лата завершення огляду)

l, Житловий будинок, заг€шьна площа якого стаЕовить 6297 кв.м, кiлькiстьквартир - 52 шryки.

в л. МаошалаМ aUIин овського. 6-Б

в благоустроюJ

Потребують поточного ремонту

На прибудинковiй те ll розмiщуються
(перелiк елементi

ритор

' i:r'#"Ж:JоЖоuо,о буд ин ку та його лрибуд ин K_oBoi територii:
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-^_Yrtr, lJavl\ r р\,U\JJrалнаННя та прилеглу територiю.
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Найм сновок про технiчний стан

елемента коЕс кцtl б

Ви
Примiтка

1 Фундаменти В за.r{овiльному cTaHi

2 Фасади В задовiльному cTaHi

_, Стiни

4 ерметизацiя стикiвг Потребують поточного ремонту

j



5 Пiдлога потребус поточного ремонту

6 Покрiв.пя

Водостоки

Потребуе капiтального ремонту

7 Потребують капiтального
ремонту

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Потребують капiтаrrьного
ремонту

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородхення балконiв i
лоджiй)
Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

В задовiльному cтaнi

10 Потребують поточного ремоЕту
( 1 0.04.2020-заваренi)

11 Смiтгезбiрнi камери
(водопровiд)
BiKHa

Потребус вiдновлення
водопостачання

|2 потребують замiни

1з !Bepi

Вхiднi групи

ПотребуIоть замiни

14 Потребують поточного ремонту
1-2 пiд.

15 Козирки вхiдних груп Потребують поточного ремонту
1-2 пiд.

16 ЕлектрообладнаншI
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

Електрощитова потребус
капiтального ремонту

17 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

працюють в паспортному режимi

18 Системи центрального
оп€UIення

Потребують капiтального
ремонту

19 Системи гарячого
водопостачанIUI

Потребують капiтального
ремонту

20 Системи холодного
водопостачання i
кана"чiзацii

fIотребують капiтального
ремонту

2| Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

.Щитячi майданчики
(обладнання дитя.плх
майданчикiв)
Спортивнi майдаЕчики
(обладнання спортивних
майданчикiв)

В задовiльному cTaHi
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Висновки KoMiciI: TexHi
овсько го 6-Б -

в пeplo 2022 року.
(оцiвка

Голова KoMicii:

Головний iнженер ОД-50З

Члепи KoMicii:

Iнженер l категорii

Майстер техдiльницi

,Щата огляду 07.О9.2О22 р.

стан житл вого б нав л
о

Багiнська М.С.

Подбельцева С.Г.

Мундир Н.м.

вlльнии . Житл вий б ок атний
шала
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