
Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: просп.Оболонський, 34

_Конопленко В.Ф._
(i i.1.1-1. майстра)
KII <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Кисва>,
од_502

(назва виконавця послуг)
NIи, що нижче пiдпис€lлися, комiсiя у складi: головного iнженера Костюченка €.О.,
irrжeHepa l -i категорiТ Рикало Н.В., майстра Конопленко В.Ф.

з |6.05.2022о. по l6.05.2022p.
(.t;тга почаr,ку огlrяду) (дата завершення ог,пяду)

провела огJuIд жилого булинку за адресою:проспект оболонський J+
t встаl{овила таке:
l . Жлrтловий будинок, заftrльна площа якого становить б945,15кв. м, кiлькiсть квартир
* 108 шryк.
На прибудинковiй територii розмiщуеться l дитячий майданчик,
l спортивний

(перелiк e;reMeHTiB благоустрою)
2, Технiчний стан жилого булинку та його прибулинковоТ територii:

Пiд час проведення огJIяду жилого булинку Nq З4 по просп.Оболонському комiсiя
перевiр?ша стан несучих та огороджувмьних конструкчiй, зовнiшнi та вкутрlшнi
с,гiни' стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацiТ,
,чiфrи, електрообладЕання, дитячi, спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
t1 и llbo виявлено:
Nll зi Найменування елемента

KO),I 1 б иFI

Фуrrдаменти

2
1 
Фасали

-l Герметлtзованi стики

j Стiни

)

8 Схо

6 1 Покрiвля

7 Во/lостоки

потребус капремонту

Iliдлога

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) будинку

Примiтка

В задовiJ,Iьному cTaHi

В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHi

потребують поточного ремонту
9кремих квартир
В задовiльному cTaHi

згlдно з

термiнами
ефективноi
експлуатачii

потребують поточного ремонту
потребlrоть капремонту 1,6, 7п. згlдно здовi rоT iтки, сходовi

I
I

I



термlнами
ефекгивноi
експлуатацii

В задовiльному cTaHi

заблоковано

в наявностi

В задовiльному cTaHi

потребують поточного Е)ц9цIL
потребують ремонry l п.

потребуе поточного ремонту
1,,7л.
Потребують поточного ремонту

Працюють в паспортноtчtу

режимi
згlдно з

термiнами
ефективноi
експлуатаllii

Потребують капремонту

згlдно з
термiнами
ефекгивноi
експлуатацii

Потребують капремонry

згlдно з

термiнами
ефективноi
експлуатацiТ

Потребують капремонту

в задовlльному cтaнl

в задовlльному cTaнl.
Спортивний - огорожа потребуе

шlмар

г

9 Балкони, лоджii, ганки
oI,o бапконiв i лодж

l0
сlо . Ul}I и)

Смiттсзбiрнi камериl1
водоп

BiKHa

Вхiднi грlпи

l _ý Козирки вхiдних груп

lб ЕлектрообладнаЕня (щитов
jlltнK()Be освlтлення

li Лiфти (малиннi примiщення,
дверi машшнних примiщень)

1Е СистемицеЕтральвого
оllаJIеliня

lts Системи гарячого водоп

] Системи холодного
водопостачання i

канмiзацii

21 Прибулинкова територiя
(благоустрiй. асфальтове
по пl,гя

1^j .Щитячий майданчик (об

i дитячих майдавчикiв)

вllсновки комiсii:технiчний стан житлового булинrсу по проспекту Оболонському,

34, дитячого , спортивного майданчикiв - tдьний. Житловий будинок придатний

до експлуатацii у весняно-лiтнiй перiол 2022
(оцiнка технi.*rого стацч, висновок про екСплуатацii жилого

булинку у наступ

вiд)
1

1J
4

l

о

Го.rова KoMicii: головний iнженер
Ll:teHlr KoMiciT: iHx<eHep l -Т категорii

маистер

Костюченко е.о.
Рикало Н.В.
Конопленко В.Ф

RIll

Щата огляду <16> травня 2022р.

l

Смiттспроводи (клапани,

ремонту


