
Акт
загального огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: просп. Оболонський, 30

_ Конопl-rенко В.Ф.
(П.I.Б. майстра)
КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киева)'
од_502

(назва виконавця послуг)
Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера

Костюченка е.О., iнженера Рикало Н.В., майстра техдiльницi Конопленко В.Ф.
з08.09.2022р. по 08.09.22р.

(лата початку огляду) (лата завершення огляду)
провела огляд житлового булинку за адресою:проспект оболонський 30
1 встановипа таке:
1. ЖитловиЙ будинок, загальна площа якого становить 25528,56 м2, кiлькiсть квартир
- 393 од.
На прибудинковiй територii розмirцу,lоться 2 дитячих майданчики, 1 спорт,ивний
(перелiк елементiв благоустрою)
2. Технiчпий стан житлового будпнку та його прибудинковоi терпторii:

Пiд час проведеннrI огляду житлового будинку Ns 30 по просп. Оболонському
комiсiя перевiрила стан несr{их та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнiх та
внутрiшнiх cTiH, стикiв, покрiвлi, пiдлоги, BiKoH, дверей, системи ЦО, ГВП, ХВП,
каналiзацii, лiфтiв, електрообладнання, дитячих майданчикiв, спортивного майданчика
та прилеглоi територii.
п и цьо виявлено:

Примiтка

згlдно з

термiнами
ефективноi
експ,l атацlr

згlдно з
термiнами
ефективноi
eкcII.I атацrt
згlдно з
термiнами
ефективноi

Л!
з/п

Найменування елемента (кон
динб

Висновок про технiчний стан
елемента кон кцl l динб

1 амент В задовiльно cTaHl
2 Фасад с поточного моп еб
J Стiни В задовiльно cTaHl
4 Герметизованi стики Потребують поточного ремонту окрем

ква и
5 Пiдлога Потребуе капiтального ремонту

6 По lвля
,7 Водостоки ь поточного монп
8 Сходовi клiтки,

сходовi маршi
Потребутоть капiтального ремонту
в 1,2,З,4,5,6,7,8,9, 1 0, 1 l пiд'iЪдах

9 Потребlтоть капiтального ремоЕry

експ атацl1

]

Поцебуе поточного ремонту

Бшlкони, лоджii, ганки
(огородження ба,rконiв i лоджiй)



10 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Законсервованi, потребують
капiтального ремонту

1l Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

Потребуе поточного ремонту
в 1,3,4,6,7,9,10, пiд'iЪдах

BiKHa В задовiльному cTaHi
1з .Щверi Потребують поточного ремонту.
14 Вхiднi групи Потребують ремонry 2,З,5,7,

8,9,10,1l пiд'iЪдiв
15 Козирки вхiдних груп Потребутоть поточного ремонту
16 Електрообладнання (щитова"

мережi, будинкове освiтлення)
Електрощитовi потребують
поточного ремонту

17 Лiфти (маrлиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Працюють в паспортному режимi

18 Системи центрtIльного
опаJIення

В задовiльному cTaHi

l9 Системи гарячого
водопостачання

В задовiльному cTaHi

20 Системи холодного
водопостачання
i каналiзацii

В задовiльному cTaHi

2l Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове покриття)

Асфал ьтуъан ня потребуе
капремонту

згlдно з

термiнами
ефективноi
експлуатацii

22 .Щитячий майданчик
(обладнаrня дитячих майданчикiв'

.Щитячий майданчик пiд. Nq l0 потребус
капiта.лtьного ремонту(замiни мчtл их

форм. Пiд. Ns 2 в задовiльному cTaHi.
Спортивний майданчик потребус
замiни покриття.

зпдно з

термiнами
ефекгивноi
експлуатацii

Висновки комiсii:технiчний стан житлового булинку по проспекry Оболонському,
30, дитячих, спортивного майданчикiв - задовiльний. Житловий будинок придатний до
експлуатацiТ в осiнньо-зимовиЙ перiод 2022-202З рoKl в.
(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до екс ll житJlового

будинrry у насryпяай iод)

Голова KoMicii: Головний iнженер ОД - 502

Члени KoMicii: iнженер

маистер техдlльницi

Коqгюченко С.о.

РУка,rо Н.В.

онопленко В.Ф.

.Щ,ата огляду <08> вересня 2022р.
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