
Акт
загаJlьпого огляду rсштлового ?кплопо будппку,

Iюзташовапого за адресою: просп. Оболошськошу, 22-А

_Вiльна дiльнпця_
(П.I.Б. майстра)
КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киева>>,

од_502
(назва виконавця посrryг)
Ми, що ншкче пiдписапися, комiсiя у скпадi: заступника начаJIьника

Попельнух О.М., iнженера Рикапо Н.В., майстра Троцькоi Л.В.
з23.09.202lо по 24.09.2Щlр,

(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд житлового булинку за адресою: просп. Оболопський.22-А
i встановила таке:

3. житловий булинок, загальна Iшоща якого становитъ 7655,7 м2, кiлькiсть
квартир - l08шrг.

4. на не елементи.
(перелiк елементiв благоустрою)

2. Техпiчrrий стап житлового будинку та його прпбулшнковоi територii:
Пiд час проведення огJIяду житлового будинку Ns 22-А

на просп. Оболонському комiсiя перевiрила стан несучих та огороджуваJIьних
конструкцiй, зовнiшнiх та вкутрiшнiх cTiH, сгикiв, покрiвлi, пiдtоги, BiKoH, дверей,
системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфтiв, елекгрообладнання, дlrгячi, спортивнi
майданчики та приJIеглу терlтгорiю.
п виявлено
Ns
зlп

Найменування елемента
(конструкцii) будинrry

Висновок про технiчний стан
елемеЕга (консгрукцii) будинку

Примiтка

l Фундамекг В задовiльному cTaHi

2 Фасад В задовiльнолiу cTiHi,
потрбуе фарбування (графiтi)

flпе

з Стiни В задовiльному cTaHi

4 Гермегизованi стики Псrгребують поточного ремоЕý/
orEeMi квартири

5 Пiдrrога

6 Поrсрiвля Пqцребуе пOточного ремокry
7 Водостоки Псrгребують капiта-тlьного

ремоЕry
згiдно
TepMiHy
ефекплвноТ
ексшryатацii

8 Сходовi кlriтки, сходовi
маршi

Потребують капiталrьного

ремокry
згцно
TepMiHy
ефекплвноi
експrryатацiТ



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

В задовiльному cTaHi

10 С мiтгепроводи (кпапани,
стовбури, шибери)

Не використовуються,
заблоковано

ll Смiтгезбiрнi камери
(водопровiд)

в наявностi

|2 BiKHa Потребують замiни згiдно
TepMiHy
ефекгивноТ
експлуатацii

lз ffBepi В зqдовiльному cTaHi
l4 Вхiднi групи Псгребують поточного ремонту

15 Козирки вхiдних груп

lб Елекгрообладнанrrя
(щитова, мережi,
будинкове освiтлення)

Потребуе поточного peмoкry

|7 Лiфти (машиннi
примiщення, дверi
машинних примiщень)

ПраIцоють в паспортному режимi

l8 Системи центрального
опtlленЕя

Потребують капiтального
ремонту

згiдно
TepMiHy
ефекгивноi
експлуатацii

19 Системи гарячого
водопостачанIUI

Потребують капiталtьного

ремоЕry
згiдно
TepMiHy
ефекгивноi
експлуатацii

20 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

Потребують капiтшtьного

ремонту
згiдно
TepMiHy
ефекгивноi
експлуатацii

2| Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

Потребуе капiтального ремоЕry

Висновкп KoMicii: технiчний стан жlrглового будинку
по просп. Оболонському, 22-А - задовiльний. Жrгловий булинок придатний до
експлуатацii в осiнньо-зимовий перiод 2021. l2022poKy.

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацiТ жиJIого
будинlсу у перiол)

Голова KoMicii: заступник начальника
Члени KoMicii: iнженер

майстер техдiльницi

Попельнух О.М.
Рика.гrо Н.В.
Троцька Л.В.

Щата огляду <<24>> вересня 202|р.


