
Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: просп.Оболонський, l4-€

Вiльна дiльниця
(П.I.П. майстра)
КП кКеруюча компанiя з обсJryговування
житлового фонду ОболоЕського району м. Киева>,
од-502

(назва виконавця послуг)
Ми, tцо нижче пiдписалися, комiсiя у склалi: головного iнженера Костюченка
С,О., iнженера l-i категорiТ Рикало Н.В., майстра Троцькоi Л.В.

з 06.09.2022р. по 06.09.2022р.
t.да,га lrочатку огляду) (дата завершенtrя ог:rяду)
провела огJIяд жилого булинку за адресою:проспект оболонський 14е
1 Rстановила таке:
1. Житловий будинок, заг€Lпьна площа якого становить 7096,4кв. м, кiлькiсть
квартир - 216шryк.
На прибудинковiй територii розмiщусться l дитячий майданчик
(TIepelriK елементiв благоустрою)
2. Технiчний стан жилого булинку та його прибулинковоi територii:

Пiд час проведення огляду жилого булинку ЛЪ l4e
гrо просп. Оболонському комiсiя перевiрила стан несучих та
огороджува.,"Iьнrх конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю.
пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацiТ, лiфти,
електрообладнання, дитячi, спортивнi маЙданчи ки та прил еглу Tepr rTopiro.
Tl 14 lIbO виявлено:

Висновок про технiчний стан Примiтка
елемента кон кц1l б дин

Найменуван ня елемента
кон б инк

Фундаменти В задовiльному cTaHi
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Фасади В задовiльному cTaHi

С,гiни В задовiльному cTaHi

Герметизованi стики В задовiльному cTaHi1

Пiдлога В задовiльному cTaHi

6 По BJl я € поточного емоII еб
Водостоки Потребують поточного

eMotI
8 Сходовi клiтки, сходовi

пларшi
потребують капiтального
ремонту

згiдно з

термiнами
ектив]lо]

l
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|5

I

l



Балкони, лоджii, ганки
(оюродження балконiв i
лолжiй)
Сrriттспроводи (клапани,
стовбури, шибери)

c,l В задовiльному cTaнi

l0 заблоковано

li С,rлiтгезбiрнi камери
( водопровiд)

в наявносr,i

Потребутоть замiниl2 lf iKHa

/lBepi
Вхiднi групи

Козирки вхiдних груп

Е-rек,грообладнання
(rrmToBa" мержi, будинкове
освiт.,rенrrя)

Потребують ремонту
l4 Потребують ремонту

l:i В задовiльному cTaHi

l(, Потребуе поточного ремонту

Лiфти (мапrиннi

пF|имlщевня, дверl машинних
tl

Системи центрtшьного
оIIаленнrI

Системи гарячого
в()допостачання

С истеми холодного
в(,допостачаЕня i
каналiзацii

Прачюють в паспортному

режимi.

Потребують капiтального

ремонту

Потребують капiтального

ремонту

згцяо 3

термiнами
ефективноi
експj I атацIl
згlдно з

термiнами
ефективноi
експлуатаItii

Потребують капiтального

ремонry

згrдно з

термiнами
ефективноТ
експJl атацll

21 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
tIc| пття

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaнi
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Щчтячий майданчик
(о5лалнання дитячих
м€йданчикlв

висновкп комiс[i:технiчний стан житлового бу.чинку по проспекту

Оболонському, l4-€ , дитячого майданчика - и итло ий булинок

експл атацll

згlдно з

термiнами
ефективноi
експJl атацll

Kl в.

,Kli_lo го

ченко С.О.
кало Н.В.

гlрилi,ггIlий до експлу атацl l в осlнньо-зимовии
riоцiнка технiчного cтtlнy" висновок про го

булинку у наступний

Iirло.,lа KoMicii: головний iнженер
ЧteHll rloMicif: iнженер 1-i категорii

майстер

llaTa сгляду <06> вересня 2022р.
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роцька Л.В.
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