
Акт
весняного огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: просп. Оболонський, 9-А

Наконечна Г.В.
(П.I.П, майстра)

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

од-503
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: начальника ОД 50З
Бутанец М.В., маистDа техдiльницi наконечнот г.в., маистра те ицl
Томашевськоi Н.В.

|з.05.2022
(лата початку огляду)

1. Житловий будинок, загапьна тrлоща якого становить б554,5 кв. м, кiлькiсть
квартир - 10б штук.
На прибу,чинковiй територii розмiщуються: - 1 дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жптлового будинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду житлового булинку Л! 9-А на просп. Оболонському
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувaulьних конструкцiй, зовнiшнi та
внугрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та тrрилеглу
територiю.
При цьому виявлено:

ПримiткаВисновок про технiчний стан
11 дибeJleMeHTa кон

Найменування елемента
кц11кон диб

J,{!

зlп

В задовiльному cTaHi1 Фундаменти

В задовiльному cTaHiФасади2

В задовiльному cтaнiСтiни3

Потребують поточного ремонтуГерметизацlя стикtв4

провела огляд житлового будинку за адресою: просп. Оболонський. 9-А
i встановила таке:



5 Пiдлога В задовiльному cTaHi

6 Покрiвля в задовiльному технiчному cTaнi

7 Водостоки

8 Сходовi клiтки, сходовi
ма шl

Потребlrоть капiтального
емон

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджlи

В задовiльному cTaHi

10 Смiтгепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

В задовiльному cтaнi
(завантажувальнi клапани
зава енi2З.l0.2020

11 Смiттезбiрнi камери
водо Bl

В задовiльному станi,потребуе
вIдновленIUI водо ово

\2 BiKHa Потребують замiни

1з .Щверi ГIотребують замiни

l4 Вхiднi групи Потребують поточЕого ремонту

15 Козирки вхiдних груп В задовiльному cTaнi

16 Електрообладнання
(щктова, мережi, будинкове
освlтлення

По,I,ребус капiтального ремонту

17 Лiфти (машинпi примiщення,
машинних п имrщень

Працюють в паспортному режимi

Системи центрzrльного
оп€шення

Потребують капiтального
емо

I9 Системи гарячого
водопостачання

Потребують капiтального
емо

Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

21 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
по

В задовiльному cтalr i ( ямковий
ремонт 202lp)

22 !итячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

I lегляна огорожа потребуе
вlдновленIбI цементноi стяжки.

2з Спортивнi майданчики
(обладнання спортивних
майданчикiв

Потребують поточЕого ремонту

I

18

20 Потребlrоть капiтального
ремонту



Висновки KoMicii: технiчний стаII житлового бчдинкч на просп.
оболонському.9-А задовiльний. Житловий бчдинок поидатний до експлуатацll в
весняний перiод 2022року.

(оцiнка технi.пlого стаIIу, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiод)

Голова KoMicii:

Начальник ОД 503 утанец М.В

Члепп KoMicii:

Майстер техдiльницi Наконечна Г.В.

Майстер техдiльницi томашевська Н.в

.Щата огляду l3.05.2022 року
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