
Акт
загального огляду житлового буди нку,

розташованого за адресою: просп. Оболонському, 14-А
_Трочька Л.В._
(П.LБ. майстра)
КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киева>>,

од-502
(назва виконавця посrryг)
Ми, що нижче пiдпис€lлися, комiсiя у складi головного lнженера

Костюченка е.О., iнженера Рика_по Н.В., майстра Трочькоi Л.В.
з 01.09.2022р. по 01.09.2022р.

(перелiк елементiв благоустрою)
l. Технiчнпй стан ll(птлового будпнку та його прибудинковоi територii:

Пiд час проведення огJuIду жилого булинку Nll 14-А
на просп. Оболонському комiсiя перевiрила стан несучих
та огороджуваJIьних конструкцiй, зовнiшнiх та внутрiшнiх cTiH, стикiв,
покрiвлi, пiдлоги, BiKoH, дверей, системи Цо, ГВП, ХВП, кана.,riзацii, лiфти,
електрообладнання, дитяЕIого майданчику та прилеглу територiю.
п и цьо виявлено:
Jф
зlrl

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii)
булинку

Примiтка

l Фундаменти В задовiльному cTaHi
2 Фасади Потребують поточного

ремонту (фарбування)

J Стiни Потребу+оть поточного
ремонту

4 Герметизован i стики В задовiльному cTaHi
Пiдлога Потребус поточного ремонту

6 Покрiвля В задовiльному cTaHi
7 Водостоки Потребlтоть поточного

peMoIiTy
8 Сходовi клiтки, сходовi

маршi
згlдно з
термiнами
ефективноi
експлуатацii

9 Балкони, лоджiТ, ганки flотребуrоть поточного
ремонту

(дата початку огляду) (дата завершення огляду)
провела огJLяд житлового будинку за адресою: просп. Оболонський. l4-A
i встановила таке:

Житловий будинок, загальна площа якого становить 1З414,6 м',
кiлькiсть квартир - 252шт.

На прибудинковiй територii розмirrryеться 1 дитячий майданчик

5

Потребlтоть капiтмьного
ремонту

I

I



10 Смiттспроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Законсервовано (потребують
поточного ремонту)

l1 Смiтгезбiрнi камери
(водопровiд)

Потребутоть поточного
ремонту

|2 BiKHa Потребують поточного

ремонту (металевi решiтки та
склоблоки)

1з Щверi Потребують капiта,rьного

ремонту
згlдно з
термiнап{и
ефективноi
експлуатацiТ

l4 Вхiднi групи Потребують поточного
ремонту

15 Козирки вхiдних груп Потребують поточного
ремонту

16 Електрообладнання
(щитова мережi, будинкове
освiтлення)

Потребус капiтального

ремонту
згlдно з
термiнами
ефективноi
експлуатацiТ

Лiфти (машиннi
примiщення, дверi машинних
примiщевь)

Працюють в паспортному
режимi.

l8 Системи центрального
опЕUIення

Потребlтоть поточного
ремонту

l9 Системи гарячого
водопостачання

Потребують капiтального

ремонту
згlдно з
термiнами
ефективноi
експлуатацll

20 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

Потребують поточного

ремонту

Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

Потребуе капiтального

ремонту (асфальryвання)
згlдно з
термiнами
ефективноi
експлуатацii

22 Дитячий майданчик Потребус доукомплектацtt
висновки koMicii: технiчний стан
на просп. Оболонському, 14-А - задовiльниЙ.

до експлу атацiТ в осiнньо-зимовий перiод 2022 0

Голова KoMicii: головний iнженер
Члени KoMicii: iнженер

маЙстер:

.Щата огляду <<0l> вересня 2022р.

житлового булинку
овий будинок придатний
poKiB.

Кqстюченко С.О.
Р{rкало Н.В.
Трочька Л.В.

(ouiHKa технiчного стану, висновок про готов
булинку у насryпний

,

од)
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до експлуатацii жилого


