
Акт
загального огляду житлового булинку,

розташованого за адресою: просп. Оболонськи й, З4ll

_ Конопленко В.Ф.
(П.I.Б. майстра)
КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киева>,,
од-502

(назва виконавця посrryт)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Костюченка е.О., iнженера Рикало Н.В., майстра техдiльницi Конопленко В.Ф.

з 14,09.2022р. по \4.09.2022 р
(дата початку оглялу) (дата завершення ог.llяду)

провела огляд житлового будинку за адресою: проспект. оболонський 3411
l встановила таке:
l. Житловий будинок, загальна площа якого становить 5527,З7 м2, кiлькiсть квартир -
67 шт.
На прибудинковiй територii не розмiщуються дитячi, спортивнi майданчики.
(перелiк елементiв благоустрою)
2. Технiчний стан жптлового будинку та його прибудинково[ територii:

Пiд час проведешuI огляду житлового булинку Ns З4ll по просп. Оболонському
комiсiя перевiрила стан несr{их та огороджув€чlьних конструкчiй, зовнiшнiх та
внутрiшнiх cTiH, стикiв, покрiвлi, пiдлоги, BiKoH, дверей, системи ЦО, ГВП, ХВП'
каналiзацii, лiфтiв, електрообладнаннJI та прилеглу територiю.
п и цьо виявлено:
Jф з/l Найменування елемента

(конструкцii) будинку
Висновок про технiчний стан
елемента (конструкuii) булинку

Примiтка

1 Фундамент В задовiльному cTaHi

2 Фасад Потребуе обстукування
фасадноi плитки

J Стiни В задовiльному cTaHi
4 Герметизованi стики
5 Пiдлога В задовiльному cTaHi
6 Покрiвля В задовiльно Mv cTaнl
7 Водостоки Потребують поточного ремонту
8 Сходовi клiтки, сходовi маршi Потребlтоть капремонту згlдно з

термiнами
ефективноi
експrryатацii

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження баrконiв i лолжiй)

Потребують капремонту згцно з
термiнами
ефективноi
експлуатацii

10 Смiтгепроводи
(клапани, стовбури, шибери)

1l Смiттезбiрнi камери

Законсервовано, стовбур потребуе
поточного ремонту
Поlребуе вiдновлення



(водопровiд)
12 BiKHa Потребують замiни згчIно з

термiнами
ефективноТ
експлуатацii

1з {Bepi Потребутоть замiни згlдно з
термiнами
ефективноI
експлуатацii

|4 Вхiднi групи Потребуе ремонту

Козирки вхiдних груп
lб Електрообладнання (щитова.

мережi, будинкове освiтленпя)
Потребуе поточного ремонту

|,7 Лiфти (машшrнi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Працюють в паспортному
режимi

18 Системи центр€шьного
опаJIення

В задовiльному cTaнi

19 Системи гарячого
водопостачанюI

В задовiльному cтaнi

20 Системи холодного
водопостачаннrr
i кана.,riзацii

В задовiльному cтaнi

2l Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфа;rьтове покриття)

В задовiльному cTaнi

22 ,Щитячий майданчик (облалнання

дитячих майдан.шкiв)

Висновкп комiсii:технiчний стан житлового булинку по проспекту Оболонському"
3411, - задовiльний. Житловий будинок придатн до експлуатацii в осiнньо-зимовий
перiод 2022- 202З рокiв,
(оцiнка технiчного cтmly, висвовок про готовнiсть до

булинку у п lo

Голова Koмicii: Головний iнженер ОД - 502

Члени KoMicii: iнженер

маистер техдlльницr

уатацп житлового

о Н.В.

Конопленко В.Ф.

!,ата огляду <l4> вересня 2022р.

15

Костюченко €.о.


