
Акт
загального огляду жилого булинку,

розташованого за адресою: просп. Оболонський, 28-А

__ _],(tlIlсlп.ленко В.Ф._
1L ,ГI. MaiicTp,t)

[i . к}(е,рую.;а компанiя з обслуговування
,l( 

;r гj. (lBoгo фонлу Оболонського району м. Киева>>,
(),_._j;{}2]

( TalBa в;лконавця послуг)
l\ l,, r]o нижче пiдписа,чися, комiсiя у складi: головного iнженера Костюченка С.О.,
ii,;,lteHelra 1-i категорii Рикало Н.В., майстра Конопленко В.Ф.

:t () 7.09.2с22р. по 07.09.2022р.
{,. ,."ri ПОЧаГКУ llГrШДУ) (дата завершення огляду)
гt )l}веJIа огляд жилого булинку за адресою:проспект оболонський 28-А
i,к:1,ltl-tовлrла тlке:
l )fijrтлсrвиli будинок, загшIьна площа якого становить l 675 1,29кв. м
t( l..1тг;4р -- 25 l шryк.
[J :r rr эиl51,диl rковiй територii розмiщуються 2 дитячих майданчики

(перелiк елементiв благоустрою)
2 '['ехнiчний стан я(плого булинку та його прибудинковоi територiТ:

I[iд час проведення огляду жилого булинку Лj| 28-А по просп.Оболонському
к,ll.лi,:,я перевiрила стан несучих та огороджув€Iльних конструкцiй, зовнiшнi та
в,.,t:.гэiшtti стittи, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи цо, ГВIl, ХВП,
кl ,tta-iiзartii, лiфти, елекгрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та прилеглу
Tttr и,горiю.

кlлькlсть
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11_цр_!цIJj иявлено:
I-Iаiiме,-lування елемента

_Ц,о кцll бt{c ди
l Фуllдаrиенти

2 Фас:адrt

Примiтка

4 I'rэрмеr,изованi стики

I Iiдлога

З Стiни

l,_.__-___---

l!

6 Покрiвля

'/ Водосl,оки
Сходовi клiтки, сходовi
м;ршi

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцiТ) будинку
В задовiльному cTaHi

Потребуе поточного ремонту

Потребують капiтального

ремонту

згlдно з
термiнами ефективноi
експлуатацii

Потребують ремонry oKpeMi
квартири
Потребус капiтального
peMolrTy

згlдно з термlнами
ефективноi
експлуатацiТ

Потребуе капiта.пьно го

ремонту

Потребують поточliого ремонту

згцно з
термiнами ефективноi
gк9I!дуqтачii

згlдно з

термiнами ефективноi
експлуатацiТ

Потребують капiтал ьного
ремонry

В задовiльно стан l9' Iiiшкотlи, лоджii, ганки

II

I

I



lI

l, Смi,mсзбiрнi камери
во lоп вlд

В iKHa

ба..l tKolriB i "-r

См i ттепроводи (кlrапани.
стоllбури, шибери)

l

Щверi

] l Вхi.цнi групи

l(o:.lapl:lr вхiдних груп

l,i Елс кцlосlбладнанЕя (щи
vережi, будипкове освiтленн

JIidrги iлrашиннi примiпtен
дверi машинних примiщень)

Систеьrи центрального
0ll аJIеf HrI

l ) Сис,гел"tи гарячого
вод()гt(,сl,ачання

2l Систелш холодного
t}одопосlачання i
каrlал jзацiт

[1рllбу lинкова територiя
(блаl оуl:трiй, асфа-lrьтове

__ цаý]ц]Ф
l],п,гячlrЙ маЙданчик
(об,падl tаrtня дитячих
vай цан,tикiв

R llctIllBKи Koмicii: технiчний стан житлового будинку по проспекту Оболонському,
2,i-,li, ,ци,гя.rих майданчикiв - задовiльний. Житловий булиноц придатний до
е},:( Il.]уатацii в осiнньо-зимовиЙ перiод 2022/2023 рокiв.

2

1l

( эцiнка технi.пrого стану, висновок про готовнi екс ацll жилого
булинку у наступний п

[' r,1,lBa KoIvIi,jiT: головний iнженер кQстIоченко с.о.
tJ t:чlt кспдir:ii: iнжe}{ep l-i категорiТ

маистер
Рикало Н.В.

Законсервовано, потребують
поточного ремонту
Потребуе вiдновлення у п. l, 5

Замiнено на пластиковi у
груднi 2021р.
Потребують замiни у п.2-7
(смiттезбира-тlьнi камери );
в п. 3, 5, 6,7 - на горище;
в п. l, 7 - на покрiвлю
потребують ремонry п. З, 4, 5, 7

Потребують капiтального

ремонту

згiдно з
термiнами ефективноi
експлуатацii

Потребуе поточного ремонту
електрощитовi. мережi -
капiтальний
Працюють в паспортному
режимl
Потребують капiтального
ремонту

згlдно з

термiнами
ефекгивноi
експлуатачii
згlдно з
термiнами
ефективноi
експлуатацiТ

Потребують капiтального
ремонту

Потребують капiтального

ремонту

Потребуе асфальтування

згiдно з
термiнами ефективноi
експлуатаuii

згlдно з
термiнами ефективноi
експлуатацii

.Щитячий майданчик за п. б потре
капiтального ремонту

згiдно з
термiнами ефекгивноi
експлуатацii

ll ;lга огляду к[)7> вересня 2022р.
\.<--*-:."

Коно ленко В.Ф.
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