
Акт
весняного огляду житлового будинку,

розташованоrо за адресою: просп. Оболонський, 13

Наконечна Г.В.
(П.I.П. майсца)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського раЙону м. Кисва>>,

од-503
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписа,чися, комiсiя у складl: lнженера I катего lt

Подбел ьцевоi с.Г. майстра техдiльницi : Наконечноi Г.В.. майстра

|6.05.2022
(дата початку оглялу)

|6.05.2022
(дата завершення огляду)

провела огJIяд житлового будинку за адресою: просп. Оболонський. 13

l встановила таке:

l. Житловий будинок, загальна площа якого становить 13375,20 кв. м, кiлькiсть

квартир -252штукu.
На приЪулинковiЙ територii розмiщуються: - 1 дитячиЙ та - l спортивниЙ

маЙданчики
(перелiк елементiв благоустрою)

2. ТехнiчниЙ стан жптлового будинку та його прпбудинковоi територi-i:

Пiд час проведення огляду житлового булинку JrФ 13 на просп,.Оболо":*.оY1

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних констр}кцlй, зовнlшнl та

внутрiшнiЪтiнЪо стики, пофвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи цо, гвп, хвп,
канаrriзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий, спортивниЙ маЙданчики та

прилеглу територiю.
При цьому виrIвлено:

ПримiткаЪr.rовок про технiчЕий стан
кцl1 6 динелемента кон

Найменування елемента
кцr ди6кон

Nq

з/п

Фундаменти1

В задовiльному cтaнrФасади

Потребують поточцого ремонтуСтiниJ

Томашевськоi Н.В.

В задовiльному cTaнi

2



4 Герметизацiя стикiв Потребують поточного ремоЕту

5 Потребуе поточного ремонry

6 В задовiльному технiчному cTaHi

7 Водостоки Потребують поточного ремонту

8 Сходовi клiтки, сходовi
ма ш1

Потребують капiтального
емо

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджlи

В задовiльному cTaHi

10 Смiттепроводи (клапани,
стовбlри, шибери)

В задовiльному cTaHi
(заваренi завантажувальнi
клапани 2п- 09.04.2020р,
lп -l0.04.202

11 Смiттезбiрнi камери
водо вlд

В задовiльному cTaHi

\2 BiKHa Потребують замiни (склоблоки та
вентиляцlинl металевl шlтки

1з Щверi Потребують замiни

Вхiднi групи Потребують поточногоремонту

15 Козирки вхiдних груп В задовiльному cTaHi

16 Електрообладнання
(щитова, мережi, будипкове
освlтленЕя

|7 Лiфти (машиннi примiщення,
машинних п имlще}lь

Працюють в паспортному режимi

18 Системи центрального
опалення

Потребують капiтального
мо

19 Системи гарячого
водопостачання

В задовiльному станi.Викопано
замiну циркулярного
т бо во

2о Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

21 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
IIо

задовiльному cTaHi (ямковий
ремонт 202l р)

в

22 ,Щитячi майданчики
(обладнанrrя дитячих
майданчикiв)

в задовiльному

до омпле вання
станi,потребуе
Знаходиться

Пiдлога

Покрiвля

\4

Потребуе капiтального ремонту

Потребують капiтального
ремонту



-/.3 Спортивнi майданчики
(обладншrня спортивних
майдшwrкiв)

Потребуе капiт€rльного ремонту

Висновки KoMici[: технiчний стан житлового бчдинку на просп.
оболонському. lз - задовiльний. Житловий бчдинок придатн ии до експлчатац1l
в веснянии iол 2022 оокч.

(очiнка технi.*rого стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiод)

Голова KoMicii:

Iнженер I категорii Подбельцева С.Г.
цfl

Члени KoMicii:

Майстер техдiльницi

.Щата огляду 16.05.2022 року

Наконечна Г.В.

Томашевська Н.В.

Майстер техдiльницi

I


