Акт

весняного огляду житлового будинку,
розташованого за адресою: просп. Оболонськпй, 7-Б

Мун диD н..м.

(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування

житлового фонду Оболонського раЙону м. Киева>,
о -503
(назва виконавrц послр)

Ми, що нижче пlдписаJIися, комlсlя у скJIад1: начальника ОД 50З
Бутанец М.В., майстDа техдlльн ицl Мундир н.м.. маистра техдlльн ицl
Томашевськоi Н.В.
02.05.2022р,

02.05.2022р,

(дата початку огляду)

(дата завершення огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою:
1 встановила таке:

просп. оболонський. 7-Б

l. Житловий будинок, загiUIьЕа площа якого стаЕовить 1l7O7
квартир - 216 шryк.

,2 кв. м,

кiлькiсть

2. Технiчпий стаЕ житлово
го будинку та Його прпбудинковоi територii:

Пiд час

проведеЕня огляду житлового будинку Ns 7-Б по просп.
Оболонському комiсiя перевiрила стан несr{их та огороджув€rльних
конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi,
системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзаuiТ, лiфти, електрообладнанIuI, дитячий

маЙданчик та прилеглу територiю.
При чьому виявлено:

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
ll б ин
елемента коЕ

1

Фундаменти

В задовiльному cTaHi

2

Фасади

В задовiльному cTaHi

з

Стiни

Потребують поточноIо
ремонту

N9

з/п

Примiтка

4

Герметизацiя стикiв

Потребують

поточного

5

Пiдлога

ремо
потребуе поточного ремонту

6

Покрiвля

В задовiльному технiчному cTaHi

7

Водостоки

Потребують капiтального ремонту

8

Сходовi клiтки, сходовi
м шl
Балкони, лоджii, ганки

Сходовi клiтини 1-6 пiд.
Il
еб
капiтального емо
В задовiльному cTaHi

10

Смiтгепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

l1

Смiттезбiрнi камери

12

водо
BiKHa

Потребують поточного ремонту
06.04.2020-зав
но
Потребуе вiдновлення
водоп ово
Потребують замiЕи

lз

!Bepi

В задовiльному cTaHi

14

Вхiднi групи

15

Козирки вхiдних груп

Потребують поточного
емо
3,4,6,пiд.
ведено202
Потребують поточного ремоЕту

1б

Елек,трообладнання
(пцтов4 мережi, будинкове

9

(огороджевня балконiв i
лоджlи

l7
18
19

20

21

Bl

освlтлення
Лiфти (машиннi примiщення,
l машинних
мlщень

Системи центральЕого
опалення
Системи гарячого
водопостачання
Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii
Прибулинкова територiя

(благоустрiй. асфальтове
по

22

ZJ

.Щитячi майданчикЙ
(обладнання дитячих
майдан,пакiв)

Спортивнi маиданчики

(обладнання спортивних
майданчикiв

Електрощитова потребуе
капiтального ремонту

працюють в паспортному режимi

п отребують капiтального ремонту
потреб ують капiтального ремоflIу

Потреб ують капiтального ремонry

В задовiльному cTaHi

Висновки KoMicii:
7-

в

перiод 2022 noKv-

(оцiнка технi.пlого стану, висновок про готовнiсть
до експлуатацii хитлового
будинку у наступний перiод)

Голова Koмicii:

]

о

l!

Нача-тrьник ОД 503

м,в
_с]

Членп Koмicii:
Майстер техдiльницi
Майстер техдiльницi

.Щата

огляду

02 .05.2О22р.

-.]

н.м.
томашевська Н.в

