
Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: просп.Оболонський, 36-А

Kolltll1.1lerlKo В.Ф.
(I1.1.Б. майстра)

Kl1 <Керуюча компанiя з обслуговування
жи,l,лового фонду Оболонського району м. Киева>,
од-502

(назва виконавця послуг)
Ми, що нижче пiдписЕulися, комiсiя у скJIадi: головного iнженера Костюченко I.B.,
iнженера Рикало Н.В., майстра техдiльницi Конопленко В.Ф.

з 09.09.2022 по 09.09.2022
(.iaTe rIочсrгку огляду) (дата завершення огляду)
провела ()гляд жилого будинку за адресою: проспект оболонський 36-А
1 встаЕовила таке:
l. Жит.по вий будинок, загаJIьна площа якого становить 9053,86 м2, кiлькiсть квартир -
l4З rпт.
Не прлrбудинковiй територiТ розмiпlуеться 1 дитячий майданчик, 1 спортивний
маЙданqик
(rlерелiк е,цементiв благоустрою)
2. 'I'ехнi.rншй стан житлового будпнку та його прибудпнковоi територiТ:

Пiд час проведенюI огляду житлового булинку Л! 36-А по просп. Оболонському
комiсiя lrеревiрила стаЕ несу{их та огороджувальних конструкuiй, зовнiшнiх та
BitvTpimrLix cTiH, стикiв, покрiвлi, пiдлоги, BiKoH, дверей, системи ЦО, ГВП, ХВП,
канмiзаl{ii, лiфтiв, електрообладнаннlI, дитячого майданчика та прилеглоi територii.
I] и цы) виявлено:

Hai]i менування елемента
1((|ll кцl1 б дин

Фv]lдамент

Фаr:ад

Сr,iни

Ге;,,,лglr.larrri стики

Пiд,,rlоr,а

Поli рiвля

Btl; t,эстоtlи

Висновок про технiчний стан Примiтка
елемента конс кцl l б дин

згiдно з

термiнами
ефективноi
eKcIUl aTat(ll

Потребуе поточного ремонту

,7

N,l з/l

l В задовiльному cTaHi

2
Потребуе капiтального ремонту
(фарбування фасаду сходових
клiтин)

Потребують поточного ремонту
Потребують поточного ремонry
oкpeмi квартири

3

4

5

6 В задовiльному cTaHi

Потребують поточного ремонту

По ють капlтаJIьного емобСходовi кrriтки, сходовi ма шll згl/lно зLq



9 Балкони, лоджii, ганки
Ганки потребують поточного
ремонту l-З п.

1()
С мiттспроводи (клапани,
этовбури, пшбери)

Законсервован i, потребутоть
поточного ремонту

1i

l]

Смi,гтсзбiрнi камери
(волопровiд)

Потребус вiдновлення в Зп.

BiKbla

Щверi

В задовiльному cTaHi

l_i

1.1

Потребуrоть поточного ремонту в

пiдвали
Вхiднi групи
Ко:ltlрки вхiдних груп

Потребують поточного ремонry
15

1(l

Потребують поточного ремонry
Елс:ктрообладнаЕня (щитова,
ý1 , будинкове освiтлення)
,Пiфти (машиннi примiщення,
дверi машипнlтх примiпrень)

Потребус поточного ремонry

1,I

18

Працюють в паспортному режимi

С иr:,гегчtи центрального оIIЕLпення Потребутоть кап iтального ремонт)

згlдно з
термiнами
ефекгивноi
експлуатацii

l,,

2()

с иt:,геrчtи гарячого водопостачання Потребують капiтального ремонт)

згrдно з

термiнами
ефективноi
експлуатаuii

Потребують капiтального ремонт]

2|

22

Пр;rбудинкова територiя
(блаlгоустрiй, асфапьтове покриття)

Потребуе вiдновлення пiсля

розриття КТЕ
,Щитячий , спортивний майданчик
(об:rаднання

дитяtIого майданчика)

[итячий потребуе доукомплекту-
вання iгровими елементами,
Спортивний в задовiльному с,ган i

термlнами
ефективноi
експ"1 атацtl

згlдно з
термiнами
ефективпоТ
експл aTaI п l

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового динку по проспекту Оболонському,
З6-А , дит,ячого, спортивного майданчикiв - iльний. Житловий будинок
пillлдатнлtй до експJryатацii в осiнньо-зимовий од 2022-2023 poKiB.

(ошiнка технiшrого cтarнy, висновок про гото до експJIуатацll житлового
булинку у наступний

Го.цова KoMiciT: головний iнженер

Члени KoMicii: iнженер

маЙстер т/д

.I[aTa огляду < 09 > вересня 2022 р.

Костюченко €.о.

ало Н.В.

нопленко В.Ф

Снстеми холодного
водопостачання i каналiзацii
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