
Акт
загального огляду житлового будинку,

розташоваIiого за адресою: пл. Оболонська, 8

Юрець Т.В.
(П.l,П, майстра)

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

од-501
(назва виконавця послуг)

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

з 28.0З.2022р по 01.04.2022р.
(дата почагку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: пл. Оболонська, 8
i встановила таке:
1, Житловий будинок, загальна площа якого становить 12912'0 кв. м,
кiлькiсть квартир - l79.
На прибулинковiй територii розмiщено дитячий майданчик.

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан житлового будинку та його прибудинковоi територiI:
Пiд час проведення огляду житлового будинltу Л! 8 на пл. Оболонськiй, комiсiя

перевiрила стан несучих та огороджуваJIьних консlр\,кLIiй, зовнiшнi та внутрiшнi
стiни, стики, покрiвлю' пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii,,
лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу територiю.
п и цьо виявлено:

Ns
з/п

Найменування елемента
(конструкцiТ) булинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкчii) булинку

Примiтка

1 Фундаменти В задовiльному cTaHi

2 Фасади В задовiльномч cTaHi

3 Стiни В задовiльному cTaHi

.1 Герпrетизованi стики Потребують поточного ремонту

5 Пiдлога В задовiльномч cтaHi

6 Покрiвля Потребус Karril ального ремонту

7 Водостоки Потребують поточного ремонту



Сходовi клiтки, сходовi ма шi8

Бмкони, лоджii, ганки
ення балконiв i лоджiйot,() ()лж

9 В задовiльному cтaHi

Потребу-с замitttt tпибсри

ttoп ть каlriтального

l0 Смiттепроводи (клапани, стовбури,
шибе и)

В задовiльному cTaHill Смiттезбiрнi камери
(водоп овlд

ll BiKHa Потребують залriни

Потребують запriни виходу на
lIO 1влю

!,Bepi12

lз Вхiднi групи

Козирки вхiлних груп1.1

Потребують пtll,очного ремонту

В задовiльном1, cTaHi

Електрощитова та електромережl
tIo е\rонеб ь поl очного

l5 Електрообладнання (щитова,
динкове освiтлення\1с ежi. б

Лiфти (машиннi примiщення, двер
имlщеньNrallltlHlI1,1x

lб Працюють в паспортному режимl

Потребус капiтального ремонту|7 Системи центрального опаJIення

Системи гарячого водопостачанняl8

l9
l каналlзацll
Прибулинкова територlя

итгя)благо lи. ас а,цьтове по
l7

Потребус капiгального ремонту

Потребус капil ального ремонт),

В задовiльному cтaHt

В задовiльномr caHiTapHo-
технiчному cTarli. Потребус
доукомплектування сучасними
елементапlи

.[tитячий майданчик (обладнання

дитячих майданчикiв)
l8

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового булинку на пл. Оболонськiй, 8,

та дитячий майданчик задовiльний,
атацii в весняно-лiтнiй перiод 2022Житловий будинок придатнии до експлу

(ouiKKa технiчного стану, висновок п
будинку у наступний п l ().,1

р.

ро готовнiсть до експлуатацii жилого

Голова KoMicii: начальник ОД-501

Члени KoMicii: iнженер l -oi категорl1

\

маЙстер техдiльниЦi ,

ська я.п,

а Ю.Г.

Юречь Т.В.

Щата огляду <01> квiтня 2022р.

Системи холодного водопостачання


