
Акт
весняного огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: просп. Оболонський, 7-В

м р Н.М.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонлу Оболонського району м. Киево>,
од-503

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписаJlися,
Бутанец М.В., маистра техдlльницl

начальника ОД 503
майсmа техдiльницi

комlсlя у
Мундир

скJIад1:
н.м..

Томашевськоi Н,В.

0З.05.2022р.
(дата початку огляду)

провела огJIяд житлового будинку за адресою:
i встановила таке:

0З.05.2022р.
(дата завершення огляду)

просп. оболонський, 7-В

l. Житловий булинок, заг€Lпьна площа якого становить 4496,9 кв. м, кiлькiсть
квартир - 117 штук.
На прибудинковlи територ11 розмlщуються

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан я(итлового будинку та його прибудпнковоi територi'i:
ПiД чаС проведення огJUIду житлового будинку N9 7-В на просп.

оболонському комiсiя перевiрила стан несучих та огороджув€rльних

конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пИлоry, BiKHa, дверi,

систейи цо, гвп, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, литячлй
майданчик та прилегJIу територiю.
При чьому виrIвлено:

ПримiткаВисновок про технiчний стан
l диелемента конс

Найменування елемента
кон 1 б

Ns
з/п

В задовiльному cTaHiФундаменти1

В задовiльному cTaHiФасади

Потребують поточного ремонтуСтiниJ

2



4 Герметизацiя стикiв

потребус поточного ремоЕтуПiдлога5

В задовiльному технiчному cTaHiПокрiвля6

Потребують капiтального
емон

Водостоки7

Сходовi клiтини потребують
мокапlтаJIьного

Сходовi клiтки, сходовi
ш1

8

В задовiльному cTaHiБалкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджlи

9

Потребують поточного ремонту
(24.0з.2 020 ено

Смiттепроводи (клапани.

стовбури, шибери)
10

В задовiльному cTaHiСмiтгезбiрнi камери
водоп овlд

11

Потребують замiниBiKHa|2

Потребують замiниЩверi13

Потребуе поточного ремонтуВхiднi групиl4

В задовiльному cTaHiКозирки вхiдних груп15

Електрощитова потребуе
капiтального ремонту

Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освlтлення

16

Працюють в паспортному режим1Лiфти (машиннi примiщення,
lщеньмашинних п

l7

Потребують капiтального
емо

Системи центрального18

Потребують капiтальногоСистеми гарячого
водопостачаннrI

19

Потребl.rоть капiтального

ремонту
Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

20

Потребутоть поточного ремонту21 Прибудинкова територiя
(благоусцiй, асфальтове
по

22 .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
ммданчикlв

2з Спортивнi майданчики
(обладнання спортивних
маиданчикrв

Потребують поточного ремонту-

опаJIення

ремонту



Висвовкш KoMicir': технiчний стан ж
Оболонськомч.7-В знаходиться в задовiльном.ч технiчном.ч cTaHi i придатний до
експлуатацii в весIrяниЙ перiод 2022 року.

(оцiнка технiчяого стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiод)

Голова Koмicii:

Начальник ОД 50З м.в

Члепи Koмicii:

Майстер техдiльницi Мундир Н.М.

Майстер техдiльницi томашевська Н.в

.Щата огляду 0З.05.2022 р,

с


