
маршl
9 Баrкони, лоджiI, ганки

(огоролження ба.,llконiв i
лоджiй)

в задовlльному cтaнl

l0 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

заблоковано

1 1 Смiттсзбiрнi камери
(водопровiд)

в наявностl

12 В iKHa в задовlльному cTaнl

lз flBepi в задовlльному cтaнl
14 Вхiднi групи В задовiльному cTaHi

15 Козирки вхiдних груп в задовlльному cTaнl

lб Електрообладнання
(щитова. мережi, будинкове
tlсвiтлення )

в задовlльному cTaHl

Працюють в паспортному
режимi.

18 Системи центр€lльного
опаJIення

в задовlльному cTaHl

19 Системи гарячого
водопос l,ачання

потребують ремонry

20 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

в задовlльному cTaHl

21 Прибулин кова територiя

I 
tблагоустрiй. асфаlьтове

itlокри,],тяJ

в задовlльному cтaнl

22 .Ц,итячlлймаirланчик
] {обладrтзння лII гяt{их

]майдаtrчикiв)

потребус до облашryвання
формами

Висновки комiсii:технiчний стан житлового булинку по проспекту
Оболонськомч. 12" дитячого майданчика - задовiльний. Житловий будинок
придатний до експлу атацtl в весняно-лlтнlи п iод 2020 року.

(очiнкз техtliчясго стану, висноl}ск про гоfбвнiсть до експлуатацiТ жилого
булинку у настl,rший перiол)

ш/Голова KoMicii: заступник начiu]ьника ОД-502

Члени KoMicii: irlzreHep 1-i категсlрii

Попельнух О.М.

Рикало Н.В.

.Щата огляду <(_))

маистер Шереметьев В,А.

I

|7 | Лiфти (машиннi примiщення,

| .tBepi мапIи,irlих примiцень)

2020р.



Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: просп.Оболонський, 12

Шереметьсв В.А
(П.I.П, майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду ОболоЕського району м. Киева>,
од-502

(назва виконавця послуг)
Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: заступника начальника
Попельнух О,М., iнженера l -i категорii Рикало Н.В., майстра Шереметьева
в.А.

з 04.05.2020р. по 04.05.2020р.
(лата початку оглялу) (дата завершення оглялу)
провела огляд жилого будинку за адресою:проспе кт оболонський
l встановила таке:
1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 12237,55кв. м,
кiлькiсть квартир - 2З4штук.
На прибудинковiй територii розмiщуються 0 спортивних майданчика.,
1 дитячий майданчик

(rrерелiк e:teMetrTiB благоустрою)
2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинково[ територi[:

Пiд час проведення огляду жилого булинку ЛЬ 12 по просп. Оболонському
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi
та ввутрiшнi стiни, стики, Irокрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, кана"lliзачii. лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
п и цьом вияв.]lено:

12

8

Л!
зlп

Найменування елемента
(конструкчii) булинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкчiТ) булинку

Примiтка

В задовiльному cTaHiФундаменти

Фасади

l

2
В задовiльному cTaHi

Стiни В задовiльному cTaHi

Гермегизованi стики В задовiльному cTaHi

I Iiдлога В задовiльному cTaHi

)

4

6 ] Покрiвля В задовiльному cTaHi
з покрiвлi потребують
поточного ремонту

Водостоки7

Сходовi клiтки, сходовi В задовiльном стан1

l
I

I

5


