
Акт
загального огляду iкитJlового будинку,

розташоваllого за адресоlо: пл, оболонська,8

(Г1,1,П. л{айстра)

од-50l
(назва виlсонавця послуг)

КП <Керуrоча компанiя з обслуговування

житлового фонду Оболонського раЙону м, Кисва>,

м"' що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: начальника вангоролськоi я.п.,

irженера з органiзацii експлуаташii та ремонту 1-оi категорii Пазюри Ю,Г,,

;;;.rр; техдйьницi Сорочинська Т.В., заступник начальника з благоустрою

Коваленко В.В.

по 06. l0 .2022рЗ 03.10.2022p
(дата заверruення оглялу)

(дата початку огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: оболонська, 8I1,1

l встановила таке:
Житловий булинок, загальна площа якого становить l29l2,0 кв, м,

1

2. Технiчний стан житлового будиllку та його прибудин ковоi територii:

Пiд час проведення огляду *й.,.поuоiо булинку Nc 8 на пл. оболонськiй, комiсiя

перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi

.rin", Ъrrпr, покрiвлю, пiллогу;, вiкrrа, .lBepi, системи цо, гвп, ХВП, каналiзацii,

л iфти, елек,грообладнання, ди,гячий плай jtaH чи к та приJIеглу територi ю,

кiлькiсть квартир - 179.

На прибулин ковiй територii розмiщено дитячий майданчик.
(перелiк елелtентiв благоустрою)

В за.tовiльному cTaHi

l Iоrребуlо,t,ь lloTotlHo1,tl pe\{oHTv
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l[оrребус кап i,t,zt_п ьного ремонту

2

J

Il и цьом ви я вл ено:

Фасади

CTilr и
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Сходовi клiтки, сходовi маршi Потребутоть капiтальr{ого ремонту
9 Балкони, лоджii, ганки

(огоролження балконiв i лодкiй)
В заловiльнс_lму cTaHi

l0

ll

Смiтгепроволи ( клапани, стовбури, | Потребуе замiни шибери
]llIи и

Смiттсзбiрнi камери В задовiльному cTaHi
Boj1.o вiд)

BiKHa Потребують замiниll

l2 !Bepi Потребують замiни виходу на
по влю

Вхiшli групи Потребутоть поточного ремонтуlз

l4 Козирки вхiдних груп

Електрооблалнання (пtитова.
]\{е )(l динкове освiтлення)

lб Лiфти (машиннi примiщення, дверi
маtIIинних имl щень )

В задовiльному cTaHi

Електрощитова та електромережi
потребують поточного peмoi{ry

l1 Системи центрIIJIьного опалення

Системи гарячого водопостачання

Сиотем и холодного водопостачання
iканалiзацiт

Потребус капiтального ремонту
Потребус капiтапьного ремонту

l7 В задовiльному cTaHi

l8

l8

l9

Прибудинкова територiя
благ с lи, ас fu-IbToBe по итт,я

{итячий майданчик (облалнанrrя

диl,ячrх майданчикiв)
В заловiльношф caHiTapHo-
технiчному cTaHi. Потребуе
ДОУКОМП j-IеКryВаЕНЯ СУЧаС НИМ И

елементами
Висновки Koмicii: технiчний стан житлового будинку на п.п. Оболонськiй,8,
,га дитячиЙ маЙданчик задовiльниЙ. ЖитловиЙ будинок придатний до експлуатацii в

ociнHbo зимовий перiол2022-202Зр.
(оцiнка технiчною стану,

Го"rова KoMicii: начаjlьник

Члени комiсii: заступник на

tsIIс о готовнlсть до експлуатацll жилого

одська

бу

чал ьни

-50

ка, .<-1

с Кова.гrенко В.В.

Пазюра Ю.ГiHlteHep l -oi категорii

маЙсl,ер техдtJIьниц1

й перiод

flaTa оглялу <06> жовтня 2022р

.-'Со рочинська Т.в

l5

8

Прашюють в паспортному реlкимi

Потребус' капiтального ремонту

я.п.


