I

Акт
весняного

огляду

житлового

будпнкуl

розташованого за адресою: просп. Оболонський, 15-А
Наконечна Г.В.
(П.I.П. мйстра)

КП <Керуточа компанiя

з обслуговування

житлового фонлу Оболонського раЙону м. Киевa)),

од-503

(назва виконавця

послlт)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у скJIадi: iнженера I категорii
Подбель цевоi С.Г. май стра техдlльн ицi: Наконечноi Г.В. , майс тра техд lльниц1
Томашевськоi Н.В.
16.05.2022

\6.05.2022

(дата завершення ог:lяду)

(дата початку огrrяду)

провела огJuIд житлового будинку за адресою:
l встановила таке:

осп. оболонський 15-А

Житловий будинок, загальна площа якого становить 45 16,60 кв. м, кiлькiсть
квартир - 117 шryк,
На прибу динковiЙ територii розмiщуються
l.

(перелiк елементiв благоустрою)

Технiчний стан житлового будинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду житлового булинку Jф l5-A на просп. Оболонському
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджув€lльних конструкцiй, зовнiшнi та
вЕутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу

2.

територiю.
При цьому виявлено:

зlп

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) будинку

1

Фундаменти

В задовiльному cTaHi

2

Фасади

J

Стiни

Потребlтоть поточного ремонту
( обстукування)
В задовiльному cTaHi

J,,lb

Примiтка

ч

Герметизацiя стикiв

Потребують поточного ремонту

5

Пiдлога

Потребуе поточного ремонту в
,гамб

1

6

Покрiвля

В задовiльному технiчному cTaHi

7

Водостоки

Потребують поточного ремонту

8

Сходовi клiтки, сходовi
маршi

9

Балкони, лоджii, rанки

Сходовi клiтини потребують
капiтального ремонry.Поточний
емонт до 2п.виконано
2020
В задовiльному cTaHi

(огородження балконiв i
лоджlи )

10

Смiттепроводи (клапани,
стовбlри, шибери)

В задовiльному cTaHi
(завантажryвальнi клапани
заваренi)
в задовiльному станi,потребуе
вlдновлення водопроводу
замiнено на пластиковi.в
задовiльному cTaHi

11

Смiтгезбiрнi камери

l2

водоп овlд
BiKHa

13

!Bepi

Потребують замiЕи

14

Вхiднi групи

Потребlтоть поточного ремонту

15

Козирки вхiдних груп

В задовiльному cTaHi

16

Електрообладнанrrя

Потребус капiтаrrьного ремонту

(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

17

Лiфти (машиняi примiцення,
дверi машинних примiщень)

18

Системи центрального
опzLпення

19

20

2l

Системи гарячого
водопостачаннlI
Системи холодного
водопостачання i
каналiзацiт
Прибудинкова територiя
(блалоустрiй, асфальтове

покрrггя)
22

.Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

працюють в паспортному режимi
Потребlтоть капiта.ltьного
ремонту
Потребують капiтального
ремонту
Потребують капiтального
ремонту

В задовiльному cTaHi

z5

Спортивнi майданчики
(обладнання спортиввих
майданчикiв)

инку на прос п. оболо нському.
Впсновки KoMiciI: технlчнии стан житлового
15-А. - з адовlльнии. житловий б Yдинок п оидатний до експлу атацll в веснянии
перiод 2022 oolol,

(оцiнка технiчного

Голова KoMicii:

-'------

Подбельцева С.Г.

Iнженер I категорii

Члени KoMicii:
Майстер техдiльницi
Майстер техдiльницi

Щата

огляду 16.05.2022 року

,/

Наконечна Г.В.

Томашеiська Н.В.

