
Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: пл.Оболонська, 1

Вiльна дiльниця
(П-I.П. майстра)
КП <Керуюча компанiя з обсJryговування
житлового фонду Оболонського району м. Кисво>,
од-502

(назва виконавця послуг)
Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Костюченка е.О., iнженера 1-i категорii Рикало Н.В., майстра ТроцькоТ Л.В.

з 12.09.2022р. по I2.09.2022p.
(дата початку оглялу) (дата завершенrrя огляду)
провела огляд жилого булинку за адресою:пло оболонська, l

l встановила таке:
1. Житловий будинок, загальна площа якого становить l3585,74KB. м,
кiлькiсть квартир - 252штук.
На прибудинковiй територii розмiutуеться l дитячий майданчик
(перелiк елемеятiв благоустрою)
2. Технiчнпй стан жплого булпнку та його прибулинковоi терпторii:

Пiд час проведення огляду жилого булинку J\Ъ 1 по пл. Оболонськiй
комiсiя перевiрила стан несrlих та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.

и цьо
J\ъ

зlп
Найменування елемента
(KoHcTpyKuii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) будинку

Примiтка

l Фундаменти В задовiльному cTaHi

2 Фасади
В задовiльно cTaHl

J Стiни В задовiльному cTaHi

4 Герметизованi стики потребlrоть часткового
ремонту окрем1 квартири

5 Пiдлога В задовiльному cTaHi

6 Покрiвля Потребуе капремонту згtдно з

термiнами
ефект,ивно'i
експ"rуатацii

7 Водостоки Потребують ремонту

виявлено:

I

I



Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Потребують капiтального
ремонту

згlдво з
термiнами
ефекr,ивноi
експлуатацii

9 Балкони, лоджii, гаЕки
(огородження ба.пконiв i
лоджiй)

В задовiльному cTaHi

l0 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

заблоковано

1l Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

В HMBHocTi

12 BiKHa Потребують ремонту металевl
жЕtлюзi

lз Щверi Потребують замiни згlдно з

термiнами
ефективноi
експлуатацii

|4 Вхiднi групи Потребують ремонry
l5 Козирки вхiдних груп В задовiльному cтaнi
lб Електрообладнання

(щитова, мержi, будинкове
освiтлення)

Потребуе поточного ремонту

|1 Лiфти (маrшлннi

примiщення, дверi мапинних
примiщень)

Працюють в паспортному
режимi.
1п вант. лiфт потребу€ ремонту

l8 Системи центрarльного
опалення

В задовiльному cTaHi

l9 Системи гарячого
водопостачання

Потребують капiтального
ремонту

згlдн() з

термiнами
ефекr,ивноi
експлуаr,ачii

20 Системи холодного
водопостачаннJI i
каналiзацiт

Потребують капiтального

ремонту

згlдно з
термiнами
ефекгивноi
ексrrлуатацii

21 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покритгя)

Потребус ремонту

22 Спортивний майданчик
(обладнання дитячих
майданчикiв)

В задовiльному cTaнi

Висновки комiсiТ:технiчний стан житлового булинку по площi
Оболонськiй, 1, дитячого майданчика - задо ьний. Житловий будинок
придатний до експлуатац11 в осlнньо-зимовии п д2022-202З poKiB.

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнi до експлуатдlll жилого
булинку у наступний п

Голова KoMicii: головний iнженер
Члени KoMicii: iнженер l-i категорii

маистер

Дата огляду <<|2>> вересня2022р.

Костюченко €.о.
Рикало Н.В.
Трочька Л.В.
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