Акт

весняного огляду житлового будинку,
розташованого за адресою: просп. Оболонський, 9
наконечна Г.в
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя

з обслуговування

житлового фонду Оболонського району м. Киеваt),

од-503

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче

комlсlя у скJIадl: нач.tльЕика ОД 50З
Бутанец М.В., майстDа техдiльницi Наконечноi Г.В.. маистра техдlльницl
Томашевськоi Н.В.
пlдписaIJIися,

|з.05.2022

13.05.2022

(дата початку огляду)

(дата завершення огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою:
1 встановила таке:

просп. оболон ський. 9

Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 25,9564 кв. м, кiлькiсть
квартир - 252 lлтукu.
На прибулинковiй територii розмiщуються - l дитячий та - 1 спортивний
майданчики.
1.

(перелiк елементiв благоустрою)

Технiчпий стап ,китлового будинку та його прибудинковоi територiI:
пiд час проведення огляду *rrnouo.o будинку Л! 9 на npo.n. ббоrонському
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувшIьних конструкцiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, систйи
цо, гвп, хвп,
каналiзацii, лiфти, електрообладнанн я, дптячиiа, спортивний майданчики та
2.

прилегJry територiю.
При цьому виявлено:
Ns
з/п

Найменуванrrя елемента
конс
ц11 б дин

Висновок про технiчний стан
елемента конс
б

1

Фундаменти

В задовiльному cTaHi

2

Фасади

В задовiльному cTaHi

з

Стiни

В задовiльному cTaHi

Примiтка

4

Герметизацiя стикiв

Потребують поточного ремонту

5

Пiдлога

Потребуе поточного ремонту

6

Покрiвля

В задовiльному технiчному cTaHi

7

Водостоки

Потребlтоть поточного ремонту

8

Сходовi клiтки, сходовi
маршi

9

Балкони, лоджiТ, ганки

Потребують капiтального
ремонту.Поточний ремонт до 2 п.
оводився 2020
В задовiльному cTaHi

Смiтгепроводи (клапани,

В задовiльному cTaHi

(огородження балконiв i
лоджiй)
10

стовбури, шибери)

11

(заваренi завантажувальнi
клапани 02.04.2020р)

Смiттезбiрнi камери

В задовiльному станi,потребус
вiдновленчя водопроводу
Потребують поточного
ремонry(склоблоки та
вентиляцiйнi металевi решiтки)
В задовiльному cTaHi

12

(водопровiд)
BiKHa

1з

!Bepi

|4

Вхiднi групи

Потребують поточного ремонту

15

Козирки вхiдних груп

В задовiльному cTaHi

16

ЕлектрообладнаншI

I

I

|,7

18

|9
20

2|
22

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

Потребуе капiтмьного ремонту
Працюють в паспортному режимi

Системи центрaшьЕого
опалення
Системи гарячого
водопостачання
Системи холодного
водопостачаннrl i
каналiзацii
Прибудинкова територiя

Потребують капiтального
ремонту
Потребують капiтального
ремонту
Потребують капiтального
ремонту

,Щитячi майданчики
(обладнанвя дитячих
майданчикiв)

Знаходиться в задовiльному
станi.,потребутоть
доукомплектування

(благоустрiй, асфальтове
покритгя)

В задовiльному cтaнi

2з

Спортивнi майданчики
(обладнання спортивних
майданчикiв)

Потребуе капiтапьного ремонту

Висновки
KoMicii:
технlчнии
стан
житлового
просп. оболонсько му,9
задовiльний. Житловий будинок
експлчатац11 в веснянии перiод -2022 рокч.

бчдинкч

придатний до

(оцiнка технi.пrого стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у настулний перiо

fолова Koмicii:
Начальник ОД 50З

Члени KoMicii:

оБ л

Бутанец М.В
овч
50J

Майстер техдiльницi

Наконечна Г.В.

Майстер техдiльницi

томашевська Н.в

.Щата

огляду lЗ.05.2022

на

