
Акт
загального огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: пл. Оболонська, 1

_Гайдук Т.В._
(П.I.Б. майстра)
КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киева>>,

од_502
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: iнженера

Рикало н.в., заступника начiшьника Попельнух О.М., маЙстра Гайдук т.в.,

маЙстра Троцъкоi Л.В.
з 10.09 021р. по 10 .09.202|р

(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

tIровела огляд житлового будинку за адресою: площа_ЩЩДДЗJ
i встановила таке:
1. ЖитлОвий булИнок, заг€UIьна плоЩа якого становить |з585,74 м2, кiлькiсть

квартир - 252шт.
На динковlи розмiщусться дитячий майланчик.

(перелiк елементiв благоустроrо)

2. Технiчний стан житлового будинку та його прибупинковоi територii:
Пiд час проведення огляду житлового будинку J\Гч 1 по пл. оболонськiй

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджув€Lльних конструкцiй, зовнiшнiх
та внутрiшнiх cTiH, стикiв, покрiвлi, пiдлоги, BiKoH, дверей, системи цо, гвп,
хвп, каналiзацiI, лiфтiв, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу

територiю.
виявлено

Примiтка
п

Висновок про технiчнлtй стан
елемента (конструкцiТ) булинч

}lъ

з/п
Найменування елемента
(конструкцiТ) будинку

В задовiльному cTaHi1 Фундамент

В задовiльному cTaHiФасад2

В задовiльному cTaHiСтiниaJ

Потребують часткового

ремонту oKpeMi квартири
4 Герметизованi стики

В задовiльному cTaHi5 Пiдлога

Потребус поточного ремонту6 Покрiвля
Потребуrоть поточного ремонту

,| Водостоки

ПотребуIоть кап iта_п ь ного

ремонту
8 Сходовi клiтки, сходовi

маршi

\



9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджiй)

В задовiльному cTaHi

10 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Не використовуються,
заблоковано

l1 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

в наявностi

|2 BiKHa Потребують поточного ремонту
склянi блоки та MeTaJIeBi жалюзi

13 Щверi Потребують замiни
t4 Вхiднi групи В задовiльному cTaHi

15 Козирки вхiдних груп

16 Електрообладнання
(щитова, мережi, булинкове
освiтлення)

Потребуе поточного ремонту

I7 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Працюють в паспортному
режимi

1в Системи центраJIьного
оп€tJIення

Потребують поточного ремонту

19 Системи гарячого
водопостачання

Потребують поточного ремонту

20 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

Потребують поточного ремонту

2| Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфа;rьтове
покриття)

Потребуе капiтального ремонту

22 Щитячий майданчик
(обладнання дитячих
майданчикiв)

Потребують замiни або
доукомплектацii

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по площi
Оболонськiй, 1 - задовiльний. Х{итловий будинок придатний до експлуатацii
в осiнньо-зимовий перiод 202| l2022poKy.

(оцiнка технiчного до експлуатацii жlллого

Голова KoMiciT: iнженер
Члени KoMicii заступник начuшьника

майстер техдiльницi
майстер техдiльницi

Рикало Н.В.
Попельнух O.IvI.

,г айдук Т.В.

.Щата огляду (10) вересня 202Ip.

Трочька Л.В

булинку у


