
Акт
загального огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: просп. Оболонський, 14-€

_ Троцька Л.В._
(П.I.Б. майстра)

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

(назва виконавця послуг)
Ми, що нижче пiдписчlлися, комiсiя у складi: головного iнхiенера

Рикмо Н.В., заступника начальника Попельнух О.М., майстра Троuькоi Л.В.,
майстра Конопленко В.Ф.
з 02.10.2020р. по 02.10.2020p.
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)
провела огляд житлового будинку за адресою: проспект Оболонський l4-€
l встановила таке:
1. Житловий будинок, загальна плопIа якого становить '1096,4 м2, кiлькiсr,ь
квартир- 216шт.

На прибудинковiй територii розмiпдуеться l дитячий майданчик.
(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан житлового будинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огJlяду житлового будинку ЛЪ l4-C

по просп. Оболонському комiсiя перевiрила стан несучих
та огороджувыIьних конструкцiЙ, зовнiшнiх та внутрiшнiх cTiH, стикiв.
покрiвлi, пiдлоги, BiKoH, дверей, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii, .qiфтiв.
електрообладнання, дитячого майданчика та прилеглу територiю.
п и цьо виявлено:

Потребують ремонту oKpeMi
ква и

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

Потребують капiтального

аткПримJs
зlп

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкчii) булинку

Фундамент В задовiльному cTaHil

2 Фасад Потребус фарбування

J Стiни В задовiльному cTaHi

) l |4|t

4 Герметизованi стики

5 Пiдлога

Покрiвля В задовiльному cTaHi
7 Водостоки

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

9 Балкони, лоджii, ганки В задовiльному cTaHi

6

ремонry



(огородження балконiв i
лолжiй)

l0 Смiтгепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Смiттсзбiрнi камери
(водопровiд)

в наявностl

|2 В iKHa Потребують замiни

13 [Bepi Потребують поточного ремонту
14 Вхiднi групи Потребlтоть поточного ремонту

l5 Козирки вхiдних груп Потребують поточного ремонту

lб Електрообладнання
(щитовц мережi, будинкове
освiтлення)

Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Працюють в паспортному
режимl

18 Системи центрЕIльного
опaчlення

Потребують поточного ремонту

l9
водопостачання

Потребують поточного ремонту

Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

20

Потребус капiта,rьного ремонту2| Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покритгя)

22 ,Щитячий майданчик Потребуе поточного ремонту

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового
по проспекгу Оболонському, l4-C - задовiльний. Житловий
придатниЙ до експлуатацii в осiнньо-зимовиЙ перiод 20201202 1року.

булинку
будинок

булинку у наступний пе
атацii жилого

о Н.В.
ьнух О.М.

ька Л.В.
опленко В.Ф.

Голова KoMicii: головний iнженер
Члени KoMicii засryпник начальника

майстер техдiльницi
майстер техдiльницi

-)

,Щата огляду <02> жовтня 2020р.

Не використовуються,
заблоковано

ll

Потребуе поточного ремонту

1,7

Системи гарячого

Потребують поточного ремонту

(оцiнка технiчного ста}Iу, висновок про готовнiсть


