Акт

весняного огляду житлового буливку,

розташоваIrого за адресою: просп. Оболонський, 7-Г

Мчнд ип Н.М.

(П.I.П. майстра)

КП <Керуточа компанiя

з обслуговування

житлового фонлу Оболонського району м. Киево>,

од-503

(назва виконавця послуг)

пiдписалися, комlсlя у скJIадt: начальника ОД 503
Бутанец М.В., маистра техдlльн ицt МундиD н.м.. маистра техдiльницi
Томашевськоi Н.В.

Ми, що нижче

0З.05.2022р.

0З.05.2022р,

(дата завершення оглялу)

(дата початку оглялу)

провела огляд хитлового будинlу за адресою:
i встановила таке:

просп. оболонс ький. 7-Г

Житловий будинок, загальна площа якого становить 4499,9 кв. м, кiлькtсть
квартир - l17 шryк.
На прибул инковiЙ територiТ розмiщуют ься - дитячий майданчик
l.

(перелiк елементiв благоустрою)

2. ТехнiчнпЙ стан житлового будинку та його прибудпнковоI територii:

проведення огляду житлового булинку Ns 7-Г на просп,
оболонському комiсiя перевiрила стан Еесr{их та огороджувzrльних
конструкцiй, зовнiшнi та внуiрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi,
.r.ra"" цо, гвп, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий

ПiД чаС

маЙданчик та прилеглу територiю,
При чьому виявлено:

Найменування елемента
ll 6 дин
конс

Висновок про технiчний стан
кц11 б дин
елемента конс

1

Фундаменти

В задовiльному cTaHt

2

Фасади

В задовiльному стан1

J

Стiни

Потребують поточцого ремонту

Ns
з/п

Примiтка

4

Герметизацiя стикiв

-Потребують поточного ремонту

5

Пiдrога

потребуе поточного ремонту

6

Покрiвля

В задовiльному технiчному стан 1

7

Водостоки

8

Сходовi клiтки, сходовi

9

шl
Балкони, лоджiТ, ганки

Потребують капiтмьного
емон
Сходовi клiтини потребують
мо
капlтального
В задовiльвому cTaHi

10

(огородження балконiв i
лоджlи
Смiтгепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Потребутоть поточного ремонту
но
24.0З.2020-з
В задовiльному cTaHi

|2

Смiтгезбiрнi камери
водоп овlд
BiKHa

1з

,Щверi

Потребlтоть замiни

|4

Вхiднi групи

Потребуе поточного ремонту

15

Козирки вхiдних груп

В задовiльному cTaHi

16

ЕлектрообладнаннJI

Електрощитова потребуе
капiтального ремонту

11

|7

l,*
19

|"
2l
22

2з

(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)
Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Системи центраJIьного
опаJIеIlня

Системи гарячого
водопостачаЕня
Системи холодЕого
водопостачання i
каналiзацii
Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покрлrrтя)
,Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
маиданчикrв )

Спортивнi майданчики

(обладнаrня спортивних
майданчикiв)

Потребують замiни

Працюють в паспортному режимl
Потребують капiтального
емон
Потребують капiтального
ремонту
Потребують капiта.пьного
ремонту
Потребуе поточного ремонту

Потребус капiтального ремонту та
доукомплектуваннrl

по
оболонс о
1чнии стан житлово
маиданtIика
7-Г. дитячо
- зад овiльний. Житловий бчдинок ПDЛIЛаТIIИИ
r в веснянии перlод 2022 оокч.
до екс
(оцiнм технiтrого стану! висновок про готовнiсть до експrryатацii жилого
булинку у наступний перiод)

Висновкп KoMicii:

Голова Koмicii:
Начальник ОД 503

Бlтанец М.В

Члени KoMicii:
Майстер техдiльницi
Майстер техдiльницi

,Щатаогляду 03.05.2022р.

н.м,
томашевська Н.в

