
Акт
осiвнього огляду жптлового будин ку,

розташованого за адресоюi просп. Оболопський, 5

Мчндпр н.м.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обсrуговyвання
житлового фонлу Оболонського району м. КиевФ),
од_503

(назва виконавrця пос.,lуг)

М", що нижче пiдписалися, комiсiя у скJlадi: головного iнженеDа БагiнськоТ
м.с. .iH)lieHeo а [ кате гоD l1 вiлкiноi Л.М.. майстра техдiльницi Мчндир II.М.

_05 .l0.2020p.
(дата початкч ог,rяду)

05.10.2020р.
(дата завершення trгляду)

прове.-rо огляд житлового будинку за адресою: просп. оболонський. 5

l встанови.ца таке:

1. Житловий будинок, заг€шьна площа якого становить 9З82 кв. м, кiлькiсть
квартир - 180 шryк.
I{a прибlтинковiй територii розмiщутоться

(пере-;riк елементiв благоустрю)

2. Техкiчций стан 2китлового будинку та його прпбудиЕковоi територii:
Пiд час проведення огляду житловою булинку Ns 5 на просп. Оболонському

комiсiя перевiрила стаЕ несучих та огороджувЕцьIlих конструкuiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, l-ВП, ХВП"
кана-цiзацii, лiфти. електрообладrrання, дитячиЙ маЙданчик та прилег.ц}
територiltl.
При цьому виявлено:

ilP !наимен yвання елемента Висновок про технiчний cтaH I1римiтк
зiл конс кц11 диi] елемента (конс

tDундаменти В задовiльному cTaнi

иалас

тlн

Ф В задовiльному cTaHi

Потребують поточного ремоятус
Iг;-

! I-ерметизованi стики ГIотребують поточного ремонту

l

-+__ 

, l _i



5 Пiдлога

Водостоки

Сходовi клiтки, сходовi
маршi

9 Ба:-tкони. лоджii, ганки

i (огоролження батконiв i
лоджiй)

10 i ClriTTeпроводи (клапани, Потребують поточного ремонту
стовбури, шибери) 10.20l9-зава ено
Смiттезбiрнi камери
(водо вlд
BiKHa

явлПокрi6

,)

7

8

l1

al

61
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i
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i

Двер

l 4 Вхiднi групи

Електрообладнання
(щлlтова, мережi. будинкове

l примlщення,
il и\{lщень

l8

19
водопостачання
Системи холодного
водопостачання i
каналiзацiТ

:l Прибудинкова територiя
(б;rагоус,грiй, асфатьтове
rIо иття)

22 Дитячi майданчики
(обладвдння дитячих

Спортивнi майданчики
(обладнаняя спортивних

l20
I

потребус поточного peмoнly

В задовiльному cTaHi

Потребують поточного ремонту

Сходовi клiтини (1,3 пiд.-2020 )
2пiд -потребус косметичного
ремонту до 2-поверху
В задовiльному cTaHi

Потребус вiдновлення
водопостачаннJI
Потребують замiни

В задовiльному cTaHi

Потребують поточного ремонту
1-3 пiд

15 Козирки вхiдних груп Потребують поточного ремонту

Електрощитова знаходиться в
задовiльному caнiTapнoMy стан i

праuюють в паспортному режимi

В задовiльному cтaнi
(капiтальний 2020)
В задовiльному cTaHi
(капiтальний 2020)
В задовiльному cTaHi
(капiтальний 2020)

В задовiльному cTaHi

маиданчикlв

-]

1_
I

i__ lосвiтлення)

дверl \{ашинних

Системи центрального



вшсновки koMicii: технiчний стан житлового будинкч на
г!росп. оболонськомy. 5.- задовiлыrий. Житловий будинок Ilридатнии jto
експл!,атаlIli в осiннiй перiод 2020оокч.

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть ло експлуатаlii жилого
булинку у наступний перiод)

I'олова KoMicii: головний iнженер ОД-503 Багiнська М.С

Чпени KoMicii: iнженер I категорii Чувiлкiна jLM.

Майстер техдiльницi Мундир tl.N,1.

.Щатаоглядч 05.10.2020р
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