
Акт
весняЕого огляду житлового будинlýr

розташоваIrого за адресою: просп, Оболонський, 5

ндпр Н.М.
(П.I.П. майстра)

КП <Керlточа компанiя з обслуговуваЕня 
_ _

*"rno"oio фонду Оболонського району м, Киева>,

о _503
(назва виконавця послуг

Ми, що нижче пlдписаJlися, комiсiя у складi: начаJIьника ОД 503

Бутанец М.В., майстра те ниII1 Мчнди н.м. маистра

Томаш евсьKoi Н.В.

цl

_02.05.2022р.
(дчrч norur*y оглялу)

провела огляд житлового будинку за адресою:

i встановила таке:

На прибудинковi и територll розмlщутоться
(перелiк e_,telleHTiB благоустрою

02.05.2022р.
(дата завершення огляду)

п. обол онськии .5

)

2. ТехнiчниЙ стан я(итлового будинку та_його прибудипковоi територi-i:

пiд час проведеЕня ",Йу *"nouo,o булинку М 5 "_1lЧ":,9U::_'":|i:YI
комiсiя пaрaЪiрrпч cтalt несучих та огороджувальЕих конструкцlй, зовнlшн1 та

внутрiшнi стiни, стики,,йй, "rдпо,у, 
ui*Ha, дверi, системи цо, гвп, хвп,

каЕалiзацii, лiфти, електрообладнаl,ня, дитячий майданчик та прилеглу

територiю.
При цьому виявлеIiо:

ПримiткаВисновок про техн
б

iчний став

елемента коЕс
Найменування елемеЕта

l1конс динб
Ne

зlrr

В задовiльному стан1
Фундаменти1

В задовiльному стан1
Фасади2

Потребують поточItого ремонту
СтiниJ

Потребlтоть поточItого ремоЕту
Герметиз ацiя стикiв4

1. Житловий будиtrок, загмьна площа якого становить 9382 кв, м, кiлькiсть

квартир - 180 шryк.



5 Пiдлога потребуе поточЕого ремонту

6 Покрiвля ьному технiчному cTaHiВ задовiл

7 Водостоки Потребlтоть капiтального
емо

8 Сходовi клiтки, сходовi
ма ш1

Потребують капiтального
eN,loH

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджlи

В задовiльному cтaнi

10 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

отребують поточЕого ремонту
10.20l9-зава Ео

п

11 Смiттезбiрнi камери
водо вlд

Потребуе вiдновлеЕня
водопостачання

|2 BiKHa Потребутоть замiни

13 !Bepi Потребують замiни

14 Вхiднi групи Потребують поточЕого ремоЕту
1-З пiд

15 Козирки вхiдних груп Потребують поточного ремонту

16 Електрообладнання
(щитова, мережi, будипкове
освlтлення

Потребуе поточного ремонту

l7 Лiфти (машиняi примiщенrrя,
t машинних имlщень

рацюють в паспортному режимiп

18 Системи центраJIьного
опаJIення

Потребуе поточного ремонту
капiтальний 202

19 Системи гарячого
водопостачання

Потребуе поточного
капiтальний 202емон

Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

Потребуе поточного
р ем онту(капi т альниiа 2020)

21 Прибулинкова територiя
(благоустрiй. асфальтове
по

В задовiльному cTaHi

22 ,Щитячi майданчикЙ
(обладнання дитячих
майданчикiв

Zэ Спортивнi
(обладнання
майданц.rкiв

маЙданчики
СПОРТИВЕИХ

20



t

ового б аВисновки KoMicii: lчнии стан
5

(оцiяка технi.шого стану. висновок про

овlльнии. Житловий б

готовнiсть до ексrшуатацii жилого

атнии о

булинку у наступний перiол)

Голова Koмicii:

Начальник ОД 503

Члепи Koмicii:

Майстер техдlльниц1

Майстер техдlльниц1

,Щата оглялу 02.05.2022р.

ец М.В

МундирН.М.

томашевська Н.в




