
Акт
загального огляду жптлового будинку,

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

_Троцька Л.В._
(П.I.Б. майстра)
КП <Керуюча компанiя з обс;цговування
житлового фонду Оболонського раЙону м. Киева>,
од-502

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

з 09.10.202 по 09.10.202
(лата початку огляду) (дата завершення огляду )

провела огJIяд жилого булинку за адресою: просп. оболонський l6-Б
l встановила таке:
l. Житловий будинок, загЕuIьна площа якого становить 9lб5,70 м2 кiлькiсть
квартир- l80шт.
На прибудинковiй територii розмiщусться 1 дитячий майданчик
(перелiк елементiв благоустрою)
2. Технiчпий стан жптлового будпнку та його прибудинковоI територii:

Пiд час проведення огляду жилого булинку Nq 16-Б по
просп. Оболонському комiсiя перевiрила стан нес}п{их та огороджув&,Iьних
конструкцiй, зовнiшнiх та BнyTpimнix cTiH, стикiв, покрiвлi, пiдлоги, BiKoH,

дверей, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання.

дитячого майданчика та прилегJry територiю.
и цьо виявлено:

Примiтка

l

-]

Висновок про технiчний стан
елемента (KoHcTpyKrriT) будинку

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

N9
зlп

В задовiльному cTaHi
1

Фундамент

Потребують поточного ремонту
(фарбування)

2 Фасад

Потребують поточного ремонтуз Стiни

В задовiльному cTaHi4 Герметизованi стики

Потребуе поточного ремонту5 Пiдлога

Потребуе поточного ремонтуПокрiвля6
Потребують поточного ремонту

,7 Водостоки

Потребують капiта_льного8 Сходовi клiтки, сходовi



ма шl мо
9 Балкони, лоджii, ганки ть поточного емоп
l0 Смiттепроводи (клапани,

стовбури, шибери)
Законсервовано (стовбури

ь поточ ного емоп
ll Смiттсзбiрнi камери

водо oBl
Потребують поточного

мо
l2 BiKHa Потребують замiни

lз В задовiльном cTaHl
|4 Вхiднi групи В задовiльному cтaнi

l5 Козирки вхiдЕих груп

16 Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освlтлення

l7 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Прачюють в паспортному
Ml.

Системи центр€шьного
опаl ення

Потребують поточного ремонту

19

водопостачан ня
Потребу,rоть поточного ремонту

20 Системи холодного
водопостачання l
каналiзацii

Потребують поточного ремонту

2l Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфмьтове
по

22 .Щитячий майданчик отребу€ встановлення новогоп

В задовiльному cTaHi

Потребус поточного ремонту

Потребуе поточного ремонту

Висновки KoMicii: технiчний c,l all житлового булинк\по просп. Оболонському, 1б-Б задовiльний. Житло виЙ будинок прида.r ниl"
до експлуатацii в осiнньо-зимовий перlод 2020-2021 року.

оцlнка технltlяого cTa}ry, висновок про готовнiсть до експлуатацll жи-i]ого
булинку у наступний перiод)

za-l олова Koмlcli: l оловний iнженер
Члени KoMicii: засryпник нач€чIьника

маЙстри
опельнух О.М.
poubKa Л.В.
араульна Н.П.

!ата огляду <09> жовтня 2020р.

l8

Системи гарячого

Рика;rо Н.В.

rj


