
Акт
загального огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: просп. Оболонському, 1б-А

_Трочька Л.В._
(П.l.Б. майстра)
КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киева>r,
од_502

(назва виконавця послуг)
Ми,що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Рикало Н.В.,
заступника начЕrльника Попельнух О.М.,майстрiв т.д. Троцькоi Л.В..
Караульноi Н.П.

з 09.10.2020р. по 09.10,2020p.
(дата початку огляду) (дата завершення ог;iяд1,)
провела огляд житлового будинку за адресою: просп. оболонський 16-А
1 встановила таке:
l. Житловий будинок, загальна площа якого становить 8319,9 м'кiлькiсть
квартир- l40 шт.
На прибулинковiй територii розмiщуються l спортивний майданчик,
l дитячий майданчик
(перелiк елементiв благоустрою)
2. Технiчний стап житлового будивку та його прибудинково[ територii:
Пiд час проведеЕня огляду житлового булинку JФ 16-А по
просп. Оболонському комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувмьних
конструкцiй, зовнiшнiх та внутрiшнiх cTiH, стикiв, покрiвлi, пiдлоги, BiKoH.
дверей, системи цо, гвп, ХВП, каналiзачii, лiфти, електрообладнання.
дитячого, спортивного майданчикiв та прилеглу територiю.
п и цьом виявлено:
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Фундамент В задовiльному cTaHi

2 Фасад

J Стiни Потребують поточного ремонту

4

5 Пiдлога Потребус поточного ремонту

6 Покрiвля В задовiльном у cтaнl
7 Водостоки

8 Сходовi клiтки, сходовi Потребують капiтального

Потребують поточного ремонry
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шlм мон
9 Балкони, лоджii , ганки поточного емоп
l0 Смiтгспроводи (клапани,

стовбури, шибери)
Законсервовано (стовбури

монп еб
l1 Смiттсзбiрнi камери

водо вlд
Потребують замiни

lз {Bepi 4 пiд. смiттезбiрник потребують
замl ни

l4 Вхiднi групи Потребуrоть поточного ремонту
4 пiд

l5 Козирки вхiдних груп Потребують поточного ремонту
4 пiд.

lб Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освlтлення

17 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Працююr" в паспортному
ежимl.

l8 Системи центрального
опалення

Потребують поточного ремонту

l9 Системи гарячого
водопостачання

Потребують поточного ремонту

20 Потребують поточного ремонту

21 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфа,rьтове
по иття)

Потребуе капiтального ремонту

22 Спортивний майданчик Потребуе доукомплектування

,Z- 5 !итячий майданчик ед комплек няп еб

Потребуе поточного ремонту

Впсновки KoMicГi:TexHi чний стан житлового булинку по
просп.Оболонському, 1б-А - задовiльний. Житловий будинок придатний до

-]

експлуатацtl в oclнньо-зимовий перiод 2020-2021
оцlнка технlчного стану, висновок про BHlcTb до експлуатац ll жиjIого

Голова KoMicii: головний iнженер
булинку у настчпнии ""Vд)

Члени KoMicii: засryпник начilльника
майстри

Рикало Н.В.
fПопельнlх О.М.

,i Трочька Л.В
Караульна Н.П.

!ата огляду <09> жовтня 2020р.

поточного
Потребують ремонry

l2 BiKHa

Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii


