Акт

загаJIьного огляду жплого будинку,
розташованого за адресою: просп.Оболонський, l2-A

Вiлыrа дiльниця

(П.I.П. майстра)
К11 <Керуюча компанiя з обслуговування

житлового фонду Оболонського району м. Киева>,
() -502
(назва виконавttя послуг)

Ми, що нижче

пiдписалися, комiсiя

у

складi: головного iнженера

Костюченка €.О., irrженера 1-i категорiТ Рика.,rо Н.В., майстра ТроuькоТ Л.В.

з 19.05.2022р.
(дата п<rчатку огляду)
провела огJuIд жилого
1

встановила таке:

по 19.05.2022 р.
(дата завершення огляду)

булинку за адресою:проспект оболонський

1, Житловий будинок,

заг€Lпьна

12А

площа якого становить 11689,66кв. м,

кiлькiсть квартир - 216штук.
На прлrбудинковiй територiТ не розмiщуються спортивнi майданчики,
дитячi маЙданчики
(пере:tiк елементi в благоустрою)

2.

Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:

Пiд час проведення огляду жилого бу,чинку ЛЬ l2A
по просп. Оболонському комiсiя перевiрила стаЕ несучих та

огороджуваJIьних конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю,
пiдл<lт,у, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти,
електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
II и [bo},{ виявлено:
N9
}:lайменування елемента
Висновок про технiчний стан
Примiтltа
:з,/п
конс
кц11 б дин
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Фундаменти
)
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В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHi

I

_)

Стiни

В задовiльному cTaHi

4

['ерметизованi стики

(

Il lдл о га

Потребуrоть ремонту oKpeMi
кlва ти и
В задовiльному cTaHi

,|l

lIoK 1вля

В задовiльно
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[}одостоки

Потребують поточного

8

cTat{1

eNIo

Сходовi клiтки, сходовi
N,Ia

ш1

Потребують капiтального
мон

згlдно 3
термiнами

ефективноТ
cKcl] a,I ацlt

В задовiльному cTaHi

Бшtкони, лоджii, ганки

9

(огсlродження балконiв i
лоджlи
Смiттепроводи (клапани.
стовбури, шибери)

10

Смiттезбiрнi камери

l1

Bo/lo

заблоковано
I

в наявностi

Bl

згlдно з
термiнами

Потребують замiни

BiKHa

ефективноТ

експлуатаuiТ

__,_l
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]

]6

цвсt

Вхiднi групи

В задовiльному cтaнi
В задовiльному cтaнi

Козлtрки вхiдних груп

В задовiльному cTaнi

Елек,грообладнання
(щитощ мережi. будинковс

Потребус поточного ремонту

освiтленrrя)

Лiфти (машиннi

|1

примiщення, дверi машинних
иltiщень)

Системи центраJlьного

1

9|

I

2(i

2l

Працюють в паспортному
режимi

В задовiльному cTaHi

опаJIення

водопостачан}UI

Потребують капiтального
ремонту

Системи холодного

потребують капiтального

Системи гарячого

водопостачаннJI i
каналiзацiт

ремонту

Прибудинкова територiя

згtдно з
термiнами
ефективноi
експлуатацii
згtдно з
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експлуатацii
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(благоустрiй, асфальтове
tI()
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l2:,Спортивниймайданчик
l

I

I

1обэrшнання дитячих
r*rайданчикiв)

Оболонському,

12-А,

-

стан

житлового булинку по проспекту
задовiльний. Житловий булинок придатний до

Висновки комiсii:технiчний

експJ), атаuii у весняно-лiтнiй перiол 20

року.

(оui нка технr.шого стану. висновок про готовнlсть
булинку у насryпний п

Гrrлова KoMiciT: головний iнженер
Члени KotticiT: iнженер 1-Т категорii
майстер
огля:tу <<19>> травня2022р.
"Щзта

експлуатацlr жилого

Костюченко €.о,
Рика;lо Н.В.

Трочька Л.В.

