Акт

весняного огляду я(итлового будинку,
розташованого за адресою: просп. Оболонський, 15-Б
Наконечна Г.В.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя

з обслуговування

житлового фонду Оболонського раЙону м. Киева>,

од_503

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписаrrися, комiсiя у скJIадi: iнженер а I категорii
Полб ельцевоi С.Г. май стра техд rльниц i: Наконечноi Г.В.. маистра техд 1льницl
Томашевськоi Н.В.
|7.05.2022

17.05.2022

(дата початку огляду)

(дата завершення огляду)

провела огляд житлового будиЕку за адресою:
l встановила таке:

просп.

об олонський.

15-Б

будинок, загarльна площа якого становить 45 16,00 кв. м, кiлькiсть
квартир - l17 шryк.
На прибулинковiй територiТ розмiщуються :
l . Житловий

(перелiк елементiв благоустрою)

Технiчний стан }китлового будинку та його прибудпнковоi територiI:
Пiд час проведен}ш огJu{ду житлового булинку.I\! 15-Б Еа просп. Оболонському
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй, зовцiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,
2.

каналiзацii, лiфти, електрообладнання та прилеглу територiю
При цьому виявлено:

зlп

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (консmукцii) б ди

1

Фундаменти

В задовiльному cTaнi

2

Фасади

J

Стiни

Потребують поточного ремонту
вання
обс
В задовiльному cTaHi

N9

Примiтка

4

Герметизацiя стикiв

Потребують поточного ремонту

5

Пiдлога

В задовiльному cTaHi

6

Покрiвля

В задовiльному технiчному cTaHi

7

Водостоки

Потребують капiтального
N{о

8

Сходовi клiтки, сходовi
маршi

9

Балкони, лоджii, ганки

(огородження балконiв i
лоджlи

Сходовi клiтини потребують
капiтального ремонry,поточний
ремонт до 2.п
п оведено 2020
В задовiльному cTaHi (кв.67
потребус поточного ремонту)

В задовiльному cTaHi

10

(завантажувальнi к.папани
зава eHi 19.03.2020
В задовiльному cTaHi

1l

Смiттезбiрнi камери

I2

водо
BiKHa

1з

[Bepi

Потребlrоть замiни

\4

Вхiднi групи

Потребутоть поточногоремоцту

15

Козирки вхiдних груп

В задовiльному cтaнi

16

Електрообладнання

Потребуе капiтального ремонту

(щитова, мережi, будинкове
освlтлення

|7

Лiфти (машиннi примiщення,
машинних п имlщень

18

Системи центрЕrльного
опаJIення

19

20

2|

Системи гарячого
водопостачання
Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii
Прибудинкова територiя

(благоустрiй, асфальтове
по
я

22

!итячi майданчики
(обладнання дитячих

мiмданчикlв

Потребують замiни

працюют" в паспортному режимi
Потребують капiтального
емон
Потребуrоть капiтального
мо
п отребують капiтшrьного
ремонту

В задовiльному cra"i

2з

Спортивнi майданчики
(обладнання спортивних
майданчикiв)

Висновки Koмicii: технiчний стан житлового бчдинкч на пDосп. Оболонському,
15-Б - заловiльний . Житловий бчдинок придатний д о експлуатацii в весняний
перiод 2022 року.

(оцiнка технi.лrого стaшу, висновок про готовнiсть до експ.rryатацii rrолого
булинку у наступний перiод)

Голова KoMicii:
Iнженер I категорii

ьцева С.Г.

ц

50з

Члени KoMici[:

Наконечна Г.В.

Майстер техдiльницi
,./2/

,ъьй

Майстер техдiльницi

,Щата

огляду |7.05.2022

р.

,/

Томашевська Н.В.

