
Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: просп. Оболонський, 40-А

Коrrоп.llенко В.Ф.
(Il,LБ. май r:Tpa)

КП <Flер,t,юча компанiя з обслуговування
житловогD фонлу Оболонського району м. Киева>,
од_502

(назва BiT конавця послуг)
Ми, пlо ниясче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Костюченка е.О.,
iнженеllа Рикало Н.В., майстра техдiльницi Конопленко В.Ф.

з |:Z,0|].2a22p. тто 12.09.2022р.
(;1ата rIочап:ку огляду) (дата завершення огляду)
провепа ()гляд жилого будинку за адресою: проспект оболонський 40-А
1 ]]сl'tll{оВI.tла таке:

l(}B шт.
На приб1,"r]инковiй територii розмiщуеться 1 спортивний майданчик
(r-.ерелiк e.,teMeHTiB благоустрою)
2. lГехнi.rний стан житлового будинку та його прибудинковоi територii:

I-{;л ч:l,э проведеЕня огляду житлового булинку jS 40-А по просп..Оболонському
комiсlя iеревlрила стан нес)лих та огороджуваJIьних конструкцiй, зовнiшнiх т,а

BнyTpimьtix cTiH, стикiв, покрiвлi, пiдлоги, BiKoH, дверей, системи ЦО' ГВП, ХВП,
Kaнai iзацiТ, лiфтiв, електрообладнання спортивного майданчика та прилеглоi
територii,
п и ць() виявлено:
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Висновок про технiчний стан

Потребутоть поточного ремонтуГrэр,tлетизованi стики

Пiд:гI<rга.

ем1

В задовiльном стан1

згrдно з
термiнами
ефективноТ
експлуатацii

Потребують поточного ремонту7

Потребують капiтального ремон
згlдно з
термiнами
ефективноТ

1, Жигловий будинок, загмьна площа якого становить 7559,7З м2, кiлькiсть квартир -
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5 Потребуе поточного ремонту
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Потребуе ремонту та
доукомплектування iгровими
елементами

Висновки KoMicii: технiчний стан житлово удинIry по проспекту Оболонському,
4(l-A, спортивного майданчика - задовiльний тловии оулинок придатнии до
експл,уатацii в осiнньо-зимовий перiод 2022-2 KlB.

(оrцiнка технiчвого стану! висновок про гот атафi житлового

Спортивний майданчик (обладнання
спо])тивного майданчика)

булинку у наступ
Косfюченко е.О.
РикЬо Н-В.
Конопленко В.Ф.

Го.-lова к,эмiсii: головний iнженер
Ч,rеlrлr lcc п,riciT: iнженер

маЙстер т/д

.Щага огллду < [2 > вересня 2022р.

9
Балкони, лоджiТ, ганки Ганки потребують поточного

ремонту

1r)
Смiтгепроводи (клапани, стовбури,
шибери)

Законсервованi, потребують
поточного ремонту

ll Смiттезбiрнi камери
(водопровiд) в наявностi

l
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BiKHa

,Щверi
Вкiднi групи

Козирки вхiдних груп

Потребують замiни

В задовiльному cTaHi
1..

l 5

Потребlтоть поточного ремонту
згlдно з

термiнами
ефеrгивноi
експлуатацii

Потребують капiтального ремонту

Електрообладнання (щитова, мережi,
бl,дlлнкове освiтлення)

Потребуе капiта,чьного ремонту

|7 ,Пiфти (машиннi примiщення, дверi
\rашtинних примirцень)

Праuюють в паспортному режимi
згiдно з

термiнами
ефективноТ
експлуа,гашii
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С ис,геми центраJIьного опiUIення

С истепtи гарячого водопостачання

С иt:теми холодного водопостачання
каналiзацii

Прибулинкова територiя
(благоустрiй. асфа.тьтове покриття)

Потребlтоть капiтального ремонту

Потребуоть капiтального ремонту

Потребlтоть капiтального ремонту

2, В задовi.цьному cTaHi
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