
Акт
загальноrо огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: просп. Оболонський, 38-А

Koшotr;reHKo B.(D.
(Il.).Б. майстра)

KlI <Керl,юча компанiя з обслуговування
жиl,пового {lонду Оболонського району м. Киева)'
од-502

(нiчлlа вlrкоliавця посщт)
Ми, шlо нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Костюченка С.О..
iнжеi-tера Рикало Н.В., майстра техдiльницi Конопленко В.Ф.

, 9,5.9c1,2(l22D. по 05.09.2022р.
(,la та тIочrrгку огляду) (дата завершення огляду)
пlх)l]ела огляд жилого булинку за адресою: проспект оболонський 38_А
l вс,l,:l]{овила таке:
1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 10l |2,99 м2, кiлькiсть квартир
- |44 lлт,

2. Технiчний стацll(итлового будинку та його прибудинково[ територii:
Пizl час tlроведеншI огляду житлового булинку Л! З8-А по просп..Оболонсы(ому

ко!дiсш _lеревlрила стан несучих та огороджувzlльних конструкцiй, зовнiшнiх та
внчзlэiшrriх cTiH, стикiв, покрiвлi, пiдлоги, BiKoH, дверей, системи ЦО, ГВП, ХВП'
кllrtаriзацii, .пiфтiв, електрообладнаннrI та прилеглоi територiТ.
п [lц
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иявлено:
Hai'i меtlування елемента

Lt(|lt ll б дин

_Qуlдаl{ент

2 Фаl:lад

СтiниJ

4

1

5
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7

8

Примiтка

згlдно з

термiнами
ефективноi

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкчii) булинкуэl,кuii) булинку

В задовiльному cTaHi
Потребуе ремонту
(фарбування)
Потребують поточного ремонту

Потребують поточного ремонту
Гс,рмеr изованi стики okpeМl квартири

Пiд,.пог,а Потребуе поточного ремонту

Покрiвля

Воilост,оки

Потребус поточного ремонту

Потребують поточного ремонту

Сходовi кrriтки, сходовi
маJlшi

f|с,,требують капiтального ремон

I

I



експлуатацll

9 БалкоrIи, лоджii, ганки
Ганки потребують поточного
ремонту в 2-4 п.
Законсервован i, потребують
поточного ремонту

1()
Смiтгепроводи (к.папани, стовбури,
шибери)

С м iтгезбiрнi каI\.rери

(во,цопровiд)

В заловiльному cTaHi

в наявностi

Потребують поточного ремонту
в пiдвал та на техповерхи1з

В iKHa

i]Bepi

Потребують поточного ремонту

Потребують поточного ремонту15

Потребус капiтального ремонту

згlдно з

термiнами
ефеrгивноi
експлуатачii

1tl

Працюють в паспортному режимi|,7

згlдно з
термiнами
ефективноI
експлуатшtii

Потребують капiтального peMoFITy18

Потребlтоть капiтмьного ремонту

згlдно з

термiнами
ефективноi
експлуатацii

К o:l llрки вхiдних груп

Е,пектрообладЕаннrt (щитова, мержi,
бl,данкове освiтлення)

,Лi{lти (машиннi примiщення, дверi
valпIItнних пршviщень)

Слtl:,герlи гарячого водопостачання

Вхiднi групи

згlдно з

термiнами
ефекгивноi
експлуатаlii

Потребують капiтального ремонту

Асфальтове покриття потребус
ремонту

1rl

20

21

С истеми холодного водопостачанн,
кана.тriзацii

Прlлбудинкова територiя
(блатоустрiй, асфальтове покритгя)

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по проспекту Оболонському
З8-А - зацовiльний. Житловий булинок придат
перi ол 2022-202З рокiв.

(оrцiнка технiчного стану, висновок про готовн до ексЕJlуатацll житлового
0удинку у наступнии TI о.ц

Гtr.lова к эмiсiТ: головний iнженер

Ч_lени KcMicii: iнженер

маЙстер т/д

,I[aTa огплду < 05 l> вересня 2022 р

КЬстюченко €.о.

ало Н.В.

онопленко В.Ф.
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14

С иr:теми цеIIтрального опtulення

до експлуатацii в осiнньо-зимовий


