
Акт
весняного огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: вул. Богатирськаr 2

Томашевська II.В.
(П.I.П. майстра)

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

од-503
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписапися, комiсiя у складi: iнженера l кат.

Подбельцевоi С.Г. . майстра техдiльницi Томашевськоi Н.в. . маистра техдiльницi
Наконечноi Г.В.

3|.05.2022
(дата початку ог.rялу)

з1.05.2022
(дата завершення огляду)

l встановили таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 2З596,49 кв. м, кiлькiсть
квартир - 430 шryк.

.Щитячий майданчик; спортивний майданчик
(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудпнковоi територii:
Пiд час проведеннrI огляду жилого булинку Jtr 2 на вул. Богатирська комiсiя

перевiрила стаЕ нес)л{их та огороджуваJIьних конструкцiй, зовнiшнi та внУтрiшнi
стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу
територiю.
При цьому виявлено:

Ns
зlп

Найменування елемента
(конструкцii) булинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii)
булинку

Примiтка

1 Фундаменти В задовiльному cтaнi

2 Фасади В задовiльному cTaнi

Стiни В задовiльному cTaHi

4 Герметизацiя стикiв В задовiльному стаЙi

провели огляд жилого булинку за адресою: вул. Богатирська. 2

J



5 Пiдлога

6 Покрiвля В задовiльному cTaHi

7 Водостоки Потребl+оть поточного
ремонту

8 Сходовi клiтки, сходовi маршi Сходовi клiтини потребують
капiтального ремонту
Поточний ремонт 2 та 6
пiд'iЪдiв проведено у 2020
роцi до 2 поверху

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i лоджiй)

В задовiльному cTaHi

10 Смiттспроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Потребутоть поточного
ремонту
(заварено завантажува.ltьнi
клапани 29.0З.2020р.)

l1 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

Потребують ремонту, вода в
наявностi

|2 BiKHa В задовiльному cTaнi
(замiнено 2017р.)

lз Щверi Потребують замiни

|4 Вхiднi групи Потребують поточного
ремонту

15 Козирки вхiдних груп В задовiльному cTaHi

16 Електрообладнання (щитова.

.мережi, будинкове освiтлення)
Потребуе капiтального
ремонту

|7 Працюють в паспортному
режимi. 8пiд. капремонт -

2018р.

18 Системи центрzrльного
опаJIенн,I

Потребують поточного
ремонту

19 Системи гарячого
водопостачання

Потребlтоть поточного

20 Системи холодного
водопостачання i каналiзацii

21 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфмьтове покриття)

В задовiльному cTaHi.

22 .Щитячi майдалтчики (обладнання

дитячго< майданчикiв)
В задовiльному cтaнi
до омплектовано

|В 
заловiльному cтaнi

Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

ремонту
Потребують поточного
ремонту

у 2020р.)



23 Спортивнi майданчики
(обладнання спортивних
майданчикiв)

Потребуе капiтЕrльного

ремонту

Висновки Koмicii: технiчний стан житлового бу Еа вчл. Богатиоська. 2 -
задовiльний. Житловий будинок придатний до експлчатаIIl 1в веснянии пеDlол
2022 ку.
(оцiнка технiчного стаIу, висIlовок про готовнiсть до експлуатацii жилого

булинку у наступний перiод)

Голова KoMicii:

Iнженер I категорii

Членп Koмicii:
Майстер техдiльницi

Майстер техдiльницi

.Щата огляду 3| .05.2022р.

Подбсльцева С.Г.

й6;
Томашевська Н.В,

Наконечна Г.В.


