
Акт
загального огляду житловоI-о булинку,

розташованого за адресою: п.п. Оболонська,2

Юrlець Т.в.
(П,I.П. майстра)

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

од-501
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: нач.lпьника Вангородськоi Я.П.,
iнженера з органiзацii експлуатацii та ремонту 1-оi категорii Пазюри Ю.Г,,,
майстра техдiльницi Юреuь Т.В.

з 28.0З.2022р по 01.04.2022 р.
(дата початку ог,ляду) (дата завершення оглялу)

провела огляд жилого будинку за адресою: п.п. Оболонська, 2
l встановила таке:
1. Житловий будинок, загаJIьна площа якого cTaHoBItTb 6022,0 кв. м,
кiлькiсть квартир - 90.

2. Технiчний стан житлового будинку та його прlrбудинковоi територii:
Пiд чаС проведення огляду житлового будинltу Л! 2 на пл. Оболонськiй,

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувruIьнl,,х конструкцiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa' дверi, системи цо, гвп, хвп,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання та прилегл)/ тс,риторiю.
п и цьо виявлено:

По еб 1,ь капlтального

N!
зlп

Найменування елемента
(KoHcTpyKui'r) будиIlку

Примiтка

l Фундаменти

Висновок llpo технiчний стан

В задовiлыlому cTaHi

eJeNIeHTa кOн Klli диtIl б

2 Фасади Потребус tIоточtI()I,() ремонту

з Стiни

4 l'ерметизtlванi стики

5 Пiдлога

В задовiлыlому cTaHi

В задовiлы toMy с,гаlti

В задовiльгrому с,гаtti

6 Покрiвля Потребус капiтаtьного ремонту
,7 I]одостоки Потребуе поточнOго ремонту

8 Сходовi клiтки. сходовi маршl
9 Бапкони.,цоджii, ганки В задовiлыlом с,гаlIl

c11o



о о.Ilження баllконiв i лоджiй)
Смiттспроволи ( кпапани. Потребус замiни rшибери
сто и. шибе и)
Смiттсзбiрнi камери В задовiльгrому с,ганi
водо вiд)

BiKHa На l-My поверсi rrотребують замiни

flBepi Потребуюr,ь запtiнlr та встановлення
на сходовili клiтпнi

Електрообладнання (щитова, В задовiльному с,гаtri
l\l ежi. б динкове освiтлення

l0

ll

12

1з

l4

l5 Лiфти (машиннi примiщення. Працюють в паспортному режимi
дв l l\tilшиннllх гI имllllень
Системи центрального опtlлення Потребус капiга;lьного ремонту
Системи гарячого
водопостачаннJI

Потребуе капiта;tьного ремонту

lб
1,7

l8 Системи холодного
водопостачання i кана.lliзацiТ

Потребуе капiтального ремонту

Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове

Асфальтове покl)ll,п я (тротуар)
потребус капiтit- tьного ремонту

IIок I,11-I я

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинкl,на пл. Оболонськiй,2,
задовiльниЙ.
Житловий булинок придатний до експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод 2022р.

(ouiHKa технiчного стану, висновок про готовнiс,гь до експлуатацii жилого
булинку у наступний пеlriо,l)

Голова Koмicii: начальник О.Щ- 1 а Я.П.

Члени KoMicii: iнженер l -oi категорiТ

маистер техдlльниI{l 
_

.Щата оглялу <0l > квiтня 2022р.

-я

ю.г,

Юречь Т.В.
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ч


