
Акт
весняноrо огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: вул. Богатирська, 2-А

Томашевська Н.В.
(П.LП. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонлу Оболонського району м. Киева>,

од-503
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пlдпис€Lписяl' комiсiя у складi: iнженера 1кат.

Подб eBoi С.Г.. майсmа техлiльницi Томашевськоi н.в,. майсmа
техдlльни цi Наконечноi Г,В.

з|.05.2022
(дата початку оглялу)

з|.05.2022
(дата завершення огляду)

провели огJIяд жилого будинку за адресою: л. Богати ська 2-л
1 встановили таке:

l. ЖитловиЙ будинок, загыIьна площа якого становить 7094,69 кв. м, кiлькiсть

квартир - 107 шryк.

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Техпiчний стан rlсилого булинку та йоrо прибудинково[ територii:

Пiд час проведення о.п",шу жилого булинку JФ 2_А lra BуJ_L Богатирська

комiсiя nap""ip"nu стан несучих та огороджуваJIьних конструкцiй, зовнiшнi та

внутрiшнi' стiци, сrик", покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи цо, гвп,
хЁп, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу

територiю.
При чьому виявлеЕо:

Висновок про технiчний стан

елемеItта (KoнcTpyKuii)
б дин

Найменуванtlя елемента
(конструкuii) булинку

Ns
з/п

Примiтка

В задовiльному cтaнl
Фундаменти1

Капiтальний ремонт
виконано - 201

фасаду
(то цl

Фасади

В задовiльному стаЕ1
СтiниJ

2



В задовiльному cTaHiГерметизацiя стикiв4

В задовiльному cTaHi5 Пiдлога

В задовiльному cTaHiПокрiвля6

Потребують поточногоВодостоки7

8 Сходовi клiтки, сходовi маршi

В задовiльному cTaHiБалкони, лоджii, ганки
дження ба,тконiв i лоджiй)ого

9

10

В задовiльному cTaHi, вода в
наявностl

11 Смiтгезбiрнi камери
(волопровiд)

В задовiльному cTaHi
замiнено 201 7

12 BiKHa

Потребують замiни1з ,Щверi

Потребують поточного
ремонту.
Поточний ремонт 2 пiд'iЪду

оведено 2020 оц1
15 Козирки вхiдних груп

Вхiднi групи

В задовiльному cTaHi

16 Електрообладнання (щитова.
мережi, будинкове освiтлення)

Потребуе капiтального

17 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Працюють в паспортному
ежим1

l8
опмення

Потребують поточного
емо

Системи гарячого
водопостачання

Потребують поточного
емо

20 Системи холодного
водопостачаЕня i кана.,,,liз ацl l

Потребують поточного
мо

2l Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфа.rьтове покритгя )

В задовiльному cTaHi.

ремонту
Сходовi клiтини потребують
капiтального ремонту.
Поточний ремонт 2 пiд'iзду
проведено у 2020 роцi до 2
поверху.

Потребутоть поточного
ремонту
(заварено клапани
смiттспроводу 0 1 .04.2020р.)

Смiтгепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

l4

ремонтуI

Системи центрального

l9



.Щитячi майданчики
(обладнаrrня ди,гяц,rх мйданчикiв)

22

2з Спортивнi майданчики
(облалнапня спортивних
майдан,плкiв

Голова KoMicii:

Члени KoMicii:
Майстер техдiльницi

Майстер техдiльЕицi

,Щата огляду З1,05.2022р.

Подбельцева С.Г.

Томашевська Н.В.

Наконечна Г.В.'//./".-"l/

Впсrrовкп KoMicii: технiчний стан житлового будинчч на вул. БогатиDська.

2-д - aаооuiп"ний. ж"тлоuий бчоrноп пр"даr"ий до aксппчатччiТ 
" 

uеaнян"й

перiод 2022року.
(оцiнка технiчного стану, висновок про гоr'овнiсть до експлуатацll жилого

булинку у наступний перiод)

Iнженер I категорiТ


