
Акт
осiннього огляду житлового булинку,

розташованого за адресою: вул. Богатирська, 2-А

томашевська Н .в.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компаЕiя з обслуговування
житлового фонду оболонського району м, Киева>,
од-503

(назва виконавця послут)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у скJIадi: головного iнженера
БагiHcbкoi М.С. 1нжене 1кат. По бсль eBoi С.Г. майс те lльни

29.09.2022
(дата завершення огляду)

2-лпровели огляд жилого булинку за адресою: вYл. БогатиDськ
l встановили таке:

l. Житловий будинок, заг€lльна плоша якого становить 7094,69 кв. м, кiлькiсть
квартир- l07 штук.

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку r,a його прибудинковоi територiТ:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Jф 2_Д na Byn. БЪга.гирська

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувalJIьЕих конструкцiй, зовнiшнi та
внlтрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи цо, гвп,
хвп, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу
територiю.
При цьому виявлено:

Фундаменти

Фасади

Висновок про технiчний стан
еJIемента (конструкцii)
будинк
В заltовiльному cTaHi

Каrri,r,альний ремонт фасаду
l,oPtt викоIIано - 2019

ПримiткаJф
з/п

1

2

, Стiни В задовiльному cTaHi

Томашевськоi Н.В.

29.09.2022
(дата початку огляду)

Найменування елемеЕта
(конструкцii) булинку



Герметизацiя стикiв

Системи холодного
водопостачання i канал lзацll
Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове покритrя)

IJ задовiльному cTaHi4

5 Пiдлога В задовiльному cTaHi

6 Покрiвля

Водостоки

В задовiльному cTaHi

7 Потребують поточного
емон

8 Сходовi клiтки, сходовi марtпi Сходовi клiтини потреб}ють
капi,гального ремоЕту.
Поr оч н ий ремонт 2 п iд'iЪду
проведено у 2020 роцi до 2
поверху.

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i лоджiй)

В задовiльному cTaHi

10 Смiттспроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Потребують поточного
ремонту
(заварено кJIапани
смi,гтепроводу 0 1.04.2020р.)

l1 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд),

BiKHa

В задовiльному cTaHi, вода в
наявностi

|2 В задовiльному cтaнi
(замiнено 2017р.)

1з .Щверi

Вхiднi групи

Козирки вхiдних груп

Потребують замiни

|4 Потребують поточItого
ремонту.
Поточний ремонт 2 пiд'iЪду
проведено у 2020 роц1

15 В задовiльному cTaHi

16 ЕлектрообладнаннrI (щитова.
мережi, будинкове освiтлення)

Потребуе капiтального
емон

17 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Системи центрального
опаJIення
Системи гарячого
водопостачання

ПраrIюють в паспортному
е}кимl

18 Потребують поточЕого
ел.{он

19 Потребують поточЕого
Nfo

20 Потребlтоть поточЕого
емо

В задовiльному cTaHi.2|
I



22 ,Щитячi майданчики
(обладнання дитячих майданчикiв)

2з Спортивнi майданчики
(обладнання спортивних
майланчикiв)

Висновки KoMiciT: тqхцiчний стан житлового будинку на вул. Богатирська,
2-А - задовiльний. Житловий будиI{ок придатний до експлуатацii в осiннiй
перiод 2022року.
(оцiнка технi.шого стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого

булинку у наступний перiод)

Голова KoMicii:

Головний iнженер ОД-50З ька М.С

Члени Koмicii:
Iнженер I категорii бельцева С.Г.

Майстер техдiльницi - Томашевська Н.В.

,.Щата огляду 29.09.2022р.


