Акт

весняного огляду житлового будивку,
розташованого за адресою: просп. Оболонський, 7
Мчндир н.м.

(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя

з обслуговування

житлового фонду Оболонського району м.

Киева>>,

од-503

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пlдписчUIися, комiсiя у складi: начаJIьника ОД 503
а техдlл ьницl
Dн .М.. м
Бутанец М.В., маи cTDa техдlльницl м
Томашевськоi Н.В.

0 2.05.2022р,

02.05.2022р,

(дата завершення огляду)

(дата початку оглялу)

провела огляд житлового будинку за адресою:
l встановила таке:

просп. оболо нський. 7

Житловий будинок, загальна площа якого становить |2216,20 кв. м, кiлькiсть
квартир-234 штук.
На прибулинковiй територii р озмiщуються -дитячий майданчик
1.

(перелiк елементiв благоустрою) '

Технiчпий стан житлового будинку та його прибудпнковоI територii:
Пiд час проведенЕrI огляду житлового булинку }lb 7 на просп. Оболонському
комiсiя перевiрила стаЕ несучих та огороджувЕuIьних конструкцiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, 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

В задовiльному cTaHi

3

Стiни

Потребlтоть поточного ремонту

J\!

Примiтка

4

Герметизацtя стикtв

Потребують поточЕого ремоЕту

5

Пiдлога

потребуе поточЕого ремонту

6

Покрiвля

В задовiльному техн iчному

1

Водостоки

Потребують капiтального

Еал*о"и, лоджii, ганки

Сходовi клiтини (1,2, 3,4 пiд. до 2поверху-2020р)
2-9 пов. капlтального мо
В задовiльному cтalrl

8

9

(огородженвя балконiв i
лоджlи
Смiтгепроводи (клапаЕи,
стовбури, шибери)

10

Смiттезбiрнi камери

11

cTaHr

емо

Потребують поточного ремонту
ено
19.03.2020Потребуе вiдновлення
вод опостачання

|2

водоп овtд
BiKHa

13

Щверi

|4

Вхiдпi групи

В задовiльному стан1

15

Козирки вхiдних груп

Потребують поточного ремонту

16

Елекгрообладвання

Електрощитова потребуе
капiтального ремонту

1,|

18

19

20

2|

(щитова, мережi, будинкове
освiтлення
лi фrи (м ашинЕl п римl ще ll н я
м аши нЕих п им rцень )

Системи центрального
опалення
Системи гарячого
вод опостачаннJI
Системи холодного
водопостачання i
каналlзацu
Прибулинкова територlя
(благоустрiй, асфальтове
по итгя

22

!,итячi майданчики

2з

Спортивнr м айданчики

Потребують замlни

Потребують замiни

Працюють в паспортному режим1
Потребують капlтаJIьного
мон
Потребують кап iтального
емон
Потребують кап iтального
ремонту
Капiтальний ремонт асфальтного
покриття виконано 2О2|р,

В задовiльному cTaнl

(обладнаняя дитячих

(облалнання спортивних
майданчи KlB

1

Вшсновкп

KoMicii:
просп. оболонс ькомY. 7.
пр

екс

в веснян и й перlо

2022 ро кY.

(о цiнка технi,*rого стану, висновок про готовIl1сть до експлуатдIrr жилого

булинку у наступний перiод)

Голова Koмicii:
Начальник ОД 503

ец М.В
вуючАl*

Члени Koмicii:
Майстер техдiльницi
Майстер техдiльницi

,Щата

огляду 02.05.2022 р.

н.м.
- Томашевська Н.В

:

