Акт

весняного огляду житлового будинку,
розташованого за адресоtо: просп. Оболонськпй, 11-А
наконечна Г.в
(П.I.П, майстра)

КП <Керуюча компанiя з обсrryговування
житлового фонду Оболонського раЙону м. Киева>r,
од-5 03
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписа.,,чися, комiсiя у складi: iнженера I категорii
Подбель цевоi С.Г. май сюа техдlльниII i: Наконечноi Г.В.. майстра те
ьницl
Томашевськоi Н.В.
16.05.2022

16.05.2022

(дата початку огляду)

(дата завершення огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою:
l встановила таке:

просп. Оболонський ,11-А

Житловий будинок, заг€Lпьна площа якого становить 6793,7 кв. м, кiлькiсть
квартир - 107 шryк.
На прибудинковiй територiТ розмiщуються:
1.

(перелiк елементiв благоустрою)

2.

Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:

Пд

час проведеншI огляду житлового булинку Ns 11-А на просп. Оболонському
комiсiя перевiрила стан несr{их та огороджуваJIьних конструкцiй, зовнiшнi та
внугрiшнi стiни, стики, покрiвлю,, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи цо, гвп, хвп,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

зlrl

Найменування елемента
конс
iI) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента конс
ll б ди

1

Фундаменти

В задовiльному cTaHi

2

Фасади

,

Стiни

Потребуе поточного ремонту
об
В задовiльному cTaHi

4

Герметизацiя стикiв

В задовiльному cTaHi

J\b

Примiтка

5

Пiдлога

Потребуе поточного ремонту

6

Покрiвля

В задовiльному технiчному cTaHi

,7

Водостоки

Потребують поточного ремонту

8

Сходовi клiтки, сходовi
маршi
Балкони, лоджii, ганки

Потребують капiта.ltьного
ремонту
В задовiльному cTaHi

9

10

(огородження балконiв i
лоджiй)
Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

I

В задовiльному cTaHi

(завантажувальнi клапани
зава енi24.0З.2020

11

Смiттезбiрнi камери

|2

(водопровiд)
BiKHa

Потребуе вiдновлення
водопостачання
Потребують замiни

1з

.Щверi

Потребують замiни

14

Вхiднi групи

Потребують поточного peMoнliy

l5

Козирки вхiдних груп

В задовiльному cTaHi

16

Електрообладнання

Потребуе капiтального peмollTy

(щитова, мережi, будинкове
ocBlTлення)

|7

Лiфти (машиннi примiщення,

Працюють в паспортному режимi

дверi машинних примiщень)
18

Системи центрzrльного

опмеЕня
19

20

2|

Системи гарячого
водопостачаншI
Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii
Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфа,rьтове
по криття)

22

zэ

,Щитячi майданчики
(обладнання дrтгячих
:r,tайданчикiв)

Спортивнi майданчики

(обладнання спортивних
майдан.плкiв)

I

Потребують капiта_itьного
емон
Потребують капiтаlrьного
ремонту
Потребують капiта.пьного
ремонту

В задовiльному cTaнi

висновки koMicii: технiчний

ll-A

житлового будинку

стан

задо вiльний. Житловий
експл.чатацii в весняний перiод -2022 року,

будинок

на

просп.
до

(оцiнка технi.лlого стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiод)

Голова Koмicii:
Iнженер I категорii

оц}

р
к)ч

Члени Koмicii:

д

ль|-]и

5!з

с.г.

ця

Майстер техдiльницi

Наконечна Г.В.

Майстер техдiльницi

Томашевська Н.В.

.Щата

огляду 16.05.2022 року

