
Акт
загального огляду житлового жилого будинку,

розташованого за адресою: просп. Оболонський, 22-А

_Вiльна дiльпиця_
(П.I.Б. майстра)
КП <Керуюча компанiя з обслуговуванrrя
житлового фонду Оболонського району м. Киевa>),
од-502

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Косточенка С.О., iнженера Рикмо Н.В., майстра техдiльницi Трочькоi Л.В.

з 0'7 .09,2022о. по 0'7.09.2022о.
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огJuIд жlтглового булинку за адресою: просп. оболоцський. 22-А
l встановила таке:

З. жrrгловий будинок, загальна площа якого становить '7655,7 м2, кiлькiсть
квартир - 108шт.

4. на прибулинковiй територii не розмiщуються iгровi елементи.
(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчнпй стап житлового будинку та його прибудипковоТ територii:
Пiд час проведення огляду житлового булинку N9 22-А

на просп. Оболонському комiсiя перевiрила стан несучих та огороджув&lьних
конструкцiй, зовнiшнiх та внутрiшнiх cTiH, стикiв, покрiвлi, пiдлоги, BiKoH, дверей,
системи ЦО, ГВП, ХВП, кана.тiзацii, лiфтiв, елекгрообладнанrrя, дитячi, спортивнi
майданчики та прилеглу територiю.
II и цьом виJIвлено:
Jф
з/п

Найменування елемента
(конструкцii) булинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) булинку

Примiтка

l Фундамент В задовiJ-Iьному cTaHi

2 Фасад В задовiльному cTaHi, ате
отребуе фарбування (графiтi)п

з Стiни В задовiльному cTaHi

4 Герметизованi стики Потребують поточного ремонту
oKpeMi квартири

5 Пiдлога Потребуе капiтального ремонту згlдно
TepMiHy
ефективноi
експлуатацii

6 Покрiвля Потребуе капiтаrrьного ремонту згцно
TepMiHy
ефеюивно'i
експлуатацii



ремонту

експл атацll

Висновки KoMlcll: технlчнии стан булинку

по просп. Оболонському, 22-л _ задовiльний. Жrтгловий булинок придатний до

Потребують капiтального

ремонту
згlдно
TepMiHy
ефеrгивноi
експлуаташiТ

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

В задовiльному cTaHi9 Балкони, лоджii ганки
(огородженrrя балконiв i
лоджiй)

Не використовуються,
заблоковано

l0 Смiттспроводи (клапани,
стовбури, шибери)

ll Смiттсзбiрнi камери
(водопровiд)

згlдно
TepMiHy
ефекгивноi
експлуатацii

Потребують замiни

в наявностi

1,2 BiKlra

В задовiльному cTaHilBepi13

Потребують поточного ремонту|4 Вхiлнi групи

згlдно
TepMiHy
ефекгивнсli
експлуатацii

Потребують капiта,rьного

ремонту
l5 Козирки вхiдних груп

згlдно
TepMiHy
ефекгивноi
експлуатацii

lб Елекгрообладнанrrя
(щитова, Mepeжi,
будинкове освiтленrrя)

Працюють в паспортному режимi1,7

згlдно
TepMiHy
ефеюивноi
експлуатацii

Потребують капiтального
ремонту

l8 Системи центрtlJIьного
опалення

згlдно
TepMiHy
ефекгивноi
експлуатацii

Потребують капiта,rьного

ремонту
Системи гарячого
водопостачання

згlдно
TepMiHy
ефекгивноi
експлуатацii

Потребують капiта,rьного

ремонту
20 Системи холодного

водопостачання i
кана,,liзацii

згlдно
TepMiHy
ефекгивноi
експлуатацiТ

Потребуе капiта,rьного ремонту
пiшохiдна дорiжка за будинком

Прибудинкова тери:горiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

2I

експлу атацii в осiнньо-зимовий перiод 2022,2023 poKlB.

TepMlHy
ефекгивноi

житлового

Потребуе капiтального ремонту

Лiфти (машиннi
примiцення, дверi
машинних примiщень)

l9



(оцiнка технiчного стану, висновок про сть до експлуатацii жилого
будинку у

Голова KoMicii: головний iнженер
Члени KoMicii: iнженер

майстер техдiльницi

!ата огляду <07> вересня 2022р.

ченко е.о.
н,в.

л.в.


