
Акт
загальноrо огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: просп. Оболонський, З4-А

Koпtltr;leHKo В.Ф.
(t1.I.Б. майстра)

КП <}lеруюча компанiя з обслуговування
жиluового фонду Оболонського раЙону м. Киева>,
од-502

(_:та}ва виконавця посщт)
Ми, що нижче пiдписа.пися, комiсiя у скJIадi: головного iнженера Костюченка С.О.,
iнженера Рикало Н.В., майстра техдiльницi Конопленко В.Ф.

з 0').09.2022р. по 09.09.2022р,
(. ,ата tIочtп,ку огляду) (дата заверurення огляду)
проl]е,па огJiяд жилого будинку за адресою: проспе кт оболонський з4-л
l IK)],:l1,I()Bl,tjta таке:
1, ]{{игловий будинок, загаJIьна площа якого становить 7498,84 м2, кiлькiсть квартир
1 (lll rшт.

На прибl,динковiй територii розмiщуеться l дитячий майданчик
(l с,релiк елементiв благоустрою)
2" lГехпiчний стаЕ житлового будинку та його прибудинковоI TepпTopiil

ГIi:t час IIроведеншI огляду житлового будинку Л9 34-А по просп. Оболонськомr
ксtмiсiя перевiрила стан несrIих та огороджува!тьних конструкчiЙ, зовнit_ttнiх та
внчтlэiшнiх cTiH, стикiв, покрiвлi, пiдлоги, BiKoH, дверей, системи ЦО, ГВП, ХВП.
каII€IIiзаI(ii, лiфтiв, електрообладнаннlI, дитячого майданчика та прилеглоi територii.
п и цьол виявлено:
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Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) будинку
В задовiльном v cтaнl

Потребус капiтального ремонту
(фарбування)

Пот поточного ремонту6
Потребують поточного ремонту
ol(peМl квартири

Потребуе поточного ремонту

В задовiльному cтaнi

Потребують поточного ремонту
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Потребують капiта.,rьного ремоt{ту

N:

l

Пiд,"lIога

]

I
lз

F
|_

5

Б I



9

ефективноi
експлуатацii

Балкони, лоджii, ганки Ганки потребують поточного
ремонry
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С м iттепроволи (клапани.
с,говбу;:lи. шибери)

Смiттсзбiрнi камери
(водопровiд)

Законсервован i.' потребують
поточного ремоЕту

в наявностi

В iKHa В задовiльному cTaHi

1 Щвtllri
Потребують поточного ремонту в
пiдвали та на техповерх

1.. Вхiднi групи Потребlrоть поточного ремонту

1.; Ко:llлрки вхiдних груп

Е.пtl ктрообладнання ( щитова.
иер :жi, будинкове освiглення)

В задовiльному cTaHi

Потребуе поточного ремонту

Лiфти (машиннi примiщення,
двеlri машиннlтх примiщень)

Працюють в паспортному режимi

С истешtи центрмьного опЕLпення Потребують капiтального ремонту

згlдно з

термiнами
ефективноi
експлуатачii

С истерtи гарячого водопостачання Потребують капiтального ремонту

систеrчtи холодного
водопостачання i каналiзацii

Прl,rбулинкова територiя
,[благоустрiй, асфальтове покритгя)

Потребутоть капiтального ремонту

Асфальтове покриття потребуе
ремонту

В задовiльному cTaHi
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екс агацli

Щитячий майданчик
(обладt-lання дитячого майданчика)

Вшснtовки Koмicii: технiчний стан житJlового бу нку по проспекту Оболонському,
34-,\, ди,-,ячого майданчика - задовiльний. Житл
еь сгt.Iу€lтацiТ в осiнньо-зимовиЙ перiод 2022-202З

l"l будинок придатний до

(or(iBKa технiчяого стану) висновок про гоr,овнi о екс луатацll житлового
в

булинку у наступ

Го.lова KoMicii: головний iнженер
Ч,lени KoMicii: iнженер

маЙстер техдiльницi

осgюченко €.О.
РикР-по Н.В.
Ко{опленко В.Ф.

Ща,га огlr:lду < 09 > вересня 2022р.
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