
Акт
загаJIьного огляду жштлового будшпrу,

розташованого за адресою: шросп. (Обо.попськвf,, 10

_Гайдук Т.В.
(П.I.Б. майстра)
КП <Керуюча компанiя з обс.гryговуванЕя житлового фонду Оболонського

району м. Киева>,
о

(назва виконilвця послгуг)

Ми, що ншкче пiдписапися, комiсiя у ск:талi: застуfiЕЕка начапьника
Попельrгух О.М., iнженера Рикапо Н.В., майстра технiчноi дiльницi
Гайдук Т.В.

з 05.10 1р. по 05.10.2021р.
(дата початку огляду) (дата завершеЕшI оглялу)

провела огJIяд житловою бушнку за адресою: цроспекг qболоЕський. 10
i встановила таке:
1. Житловий булинок, загальна Iшоща якого становить 9З90,62 м2, кiлжiсть
квартир - 180шт . _.l лr,t-. -, l.F,. .

На прибудинковiй 1 дитячий майддrчик.
(перелiк e;leMeHTiB благоуст, роrо)

2. Технiчпrrй стан 2кптлового будппцу та його прпбулпшrовоI торпторiIз
Пiд час проведення огляд/ житлового будинку Ns 10

по просп. Оболонському комiсiя перевiрила стан несrIих та
огородrýrвапьних конструкцiй, зовнiшнiх та BнyTpimHix стiц crTKiB, пощРiвлi,
пiдлоги, BiKoH, дверей, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфтiв,
електрообладнання, дитяtIого майданчика та прилегJry територiю.

виявлено
Висновок про технiчнгй cTElH

елемента (конструкчr0
будинку

ПримiткаNs
зlп

Найменування елемента
(конструкцii) будинlсу

1 Фундамент

Фасад В задовiльному cTmli2

Стiни В задовiльному cTaHiз

4 Герметизоваlri стики Потребують ремонry оцремi
квартири

5 Пiдлога

Покрiвля6 В задовiльному cTaHi
7 Водостоrcr В задовiльному cTaнi

8 Сходовi клiткио сходовi
маршi

Потребують капiталъЕого

ремонту
зпдIо з
те_рмiнами
ефективноi

В задовiльному cTaHi

Потребуе поточного ремонту

t \,!', (



ексшryатацii
9 Балкони, лоджii, ганки

(огородження балlконiв i
лоджiй)

В задовiльному cTaHi

l0 Смiттепроводи (клапшrи,
стовбури, шибери)

Не використовуються,
заблоковано

11 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

в наявностi

l2 BiKHa Потрбують заrrriни

13 Дверi Потребують замiни
|4 Вхiднi групи Потребуютъ поточного

ремонту
15 Козирки вхiдних цруп В задовiльному cTaнi

1б Електрообладнання
(щитова" мережi, будинкове
освiтлення)

Потребуе поточного ремонту

l7 Лiфти (машиннi
примiщення, дверi мtlшинних
примiщень)

Праrцоють в паспортному
режимi

18 Системи центрЕtльного
опЕLпення

Потребують капiтального

ремонту
згiдно з
термiнами
ефективноi
експ.гryатацii

19 Системи гарячого
водопостачання

Потребують капiтапьного
ремонту

згlдно з
термiнами
ефективноi
експrryатацiТ

20 Системи холодного
водопостачання i
канагriзацii

Потребують капiтального
ремонту

згlдно з
термiнаrr,rи
ефективноi
експлуатацii

2l Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покритгя)

В задовЬному cTaнi

22 .Щитячий майданчик
(обл4днанЕя дитяIIID(
майдшrчикiв)

Потребуе доукомплеlстацii

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку
по проспекту Оболонському, 10 - задовiльний. Житловий будинок придатний
до експлуатацiТ в осiнньо-зимовий перiод 20Т|l2022po*y.

(оцiнка технi.пrого стаIцi, висновок про готовнiсть до експJryатацiТ жилого
булинку у наступний

Голова KoMicii: Засryпник начаlrьника
Члени KoMicii: iнженер

майстер техдiльницi

.Щата огJIяду (05) жовтЕя 202|р.

Попельrгух О.М.
Рика.гtо Н.В.
Гайдук Т.В.



Акт
загального огляду житлового будинкуо

розташованого за адресою: площа Оболонськао 3

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

од_502
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: iнженера

Рикало н.в., заступника нач€шьника Попельнух О.М., майстра Гайдук т.в.,
майстра Троцькоi Л.В.
09 .09.202llр. по 09.09 202|р.

(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд житлового булинку за адресою: площа Оболонська.3
i встановила таке:
1. ЖитлОвий будИнок, загаJIъна площа якого становить 1з676,З8 м', кiлькiсть

квартир - 252лlт.
на прибудинковiй територii розмiщуються 1 спортивний майданчик,

1 дитячий майданчик, воркаут
(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан житлового будинку та його прибулинковоТ територiТ:

Пiд час проведення огляду житлового будинку J\Ъ З по пл. оболонськiй
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджуваJIьних конструкцiй, зовнiшнiх

та внутрiшнiх cTiH, стикiв, покрiвлi, пiдлоги, BiKoH, дверей, системи цо, гвп,
хвп, каналiзацii, лiфтiв, електрообладнання, дитячий та спортивний

майданчики, воркаут та прилеглу територiю.
п виявлено
JФ

з/п
Найменування елемента
(конструкцii) булинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкчii) булинку

Примiтка

1 Фундамент В задовiльному cTaHi

2 Фасади В задовiльному cTaHi

aJ Стiни В задовiльному cTaHi

4 Герметизованi стики Потребують часткового
ремонту

5 Пiдлога В задовiлъному cTaнl

6 Покрiвля Потребуе поточного ремонту
7 Водостоки Потребують поточного ремонту

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Потребують капiтального
ремонту


