
Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: просп.Оболонський, l0

Вiльна дiльниця
(П.I.П. майстра)
КП <Керуюча компанiя з обсrryговування
житлового фонду Оболонського району м. Киева>,
о -502

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

з 08.09.2022р. по 08.09.2022 р.
(дата початку огляду) (дата завершення огзlяду)
провела огляд жилого булинку за адресою:проспект оболонський l0
1 встаЕовила таке:
1 . Житловий будинок, загаJIьIIа площа якого становить 9390,,62кв. м,
кiлькiсть квартир - 180шryк.
На прибудинковiй територii розмiщуеться 1 дитячий майданчик
(перелiк елементiв благоустрою)
2. Технiчний стан я(илого булинку та його прибудинковоi територiТ:

Пiд час проведення огляду жилого будинку }l! 10 по просп. Оболонському
комiсiя перевiрила стан нес}п{их та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi
та BHyTpimHi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ЖlП, кана.пiзацiТ, лiфти, елек,трообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
п и цьо виявлено:

Висновок про технiчний стан
елемента конс кцl динкб

N9

зlл
найменчвання елемента
кон l динб

Примiтка

В задовiльному cTaHi1 Фундаменти

В задовiльному cTaHi2 Фасади

В задовiльному cTaHiСтiниJ

Потребують ремонту oKpeMi
и

Герметизованi стики4

В задовiльяому cTaHiПiдлога5

cTaHIВ задовiльно1вляПо6
З покрiвлi потребуютьВодостоки7

згlдно з

термiнами
потребують капiтального
емон

Сходовi клiтки, сходовi
ш1м

8

I

l

поточного ремонту l



ефективноТ
експлуатацiт

9 Бшtкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджiй)

В задовiльному cTaнi

l0 Смiттспроводи (клапани,
стовбури, шибери)

заблоковано

ll Смiтгезбiрнi камери
(водопровiд)

в наявностi

|2 BiKHa зпдIrо з
термiнами
ефективноi
експлуатацii

13 ,Щверi В задовiльному cTaHi

|4 Вхiднi групи В задовiльному cTaHi

15 Козирки вхiдних груп в задовlльному стан1

16 Електрообладнання
(щитовц мержi, будинкове
освiтлення)

Потребуе поточного ремонту

|7 Лiфти (машиннi
примiщення, дверi машинних
примiщень)

Працюють в паспортному
режимi.

l8 Системи центрarльного
оп€шеЕня

В задовiльному cтaнi

19 Системи гарячого
водопостачання

В задовiльному cтaнi

20 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

В задовiльному cTaHi

21 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфа",lьтове
покриття)

В задовiльному cTaHi

22 Спортивний майданчик
(обладнання дитя.rих
майданчикiв)

потребу€ доукомплектацtt

Висповки комiсii:технiчний ст,ан житлового булинку по проспекту
Оболонському, l0, дитячого майданчика - задо ьний. Житловий будинок
придатнии до експлуатацll в осlнньо-зимовий п д2022-202З poKiB.

(оцiнка технiчного стаIry, висновок про готовнi до, експлуатацii жилого
оудинку у насryпнии д)

Голова KoMicii: головний iнженер

LLпени KoMicii: iнженер 1-Т категорii Рик о Н,В.

майстер

.Щата огляду <08> вересня 2022р.

т цька Л.В..

Потребують замiни

l

Костiоченко С.о.


