
Акт
осiннього огляду житлового будинку,

розташованоfо за адресою: вул. Зоi Гайлайr 3

Томашевська II.в.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуточа компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киева>,
од-503

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складl: головного 1нжеНера
Багiнськоi М.С.. iнженера l кат. Подбсльц eBoi С.Г., маистра техдlльницi

26.09.2022
(дата початку огляду)

26.09.2022
(дата завершення огляду)

провели огляд жилого булинку за адресою: вул. Зоi Гайдай.З
l встановили таке:

1. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 27180,78 кв. м,
кiлькiсть квартир - 398 штук.
Щитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку ,l,a його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns 3 на вул. Зоi Гайдай

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувЕlльних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлtо, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, е.ltектрообладнання, дитячий майданчик та
прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

5 пiд. Потребують
каrtiтального ремонту

Jф

зlл
Найменування елемента
(конструкчii) булинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii)
будинку

Примiтка

1 Фундаменти В задовiльному cTaHi

2 Фасади

(об вання

Томашевськоi Н.В.



Стiни В задовiльному cTaHiJ

Потребують поточног ремонту4 Герметизацiя стикiв

5 Пiдлога В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi6 Покрiвля

Потребують поточного
мон

7 Водостоки

Сходовi клiтини потребують
капiтального ремонту.
Поточний ремонт 1;2; З та5
пiд'iздiв проведено у 2020 poui
до 2 пове

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

В задовiльному cTaHi9

Потребують поточного
ремонту
(заварено завантажувальнi
клапани 0|,04.202

10 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Балкони, лоджii, ганки
(огородження быrконiв i
лоджlи

Потребують ремонry, вода в
I{аявностl

11 Смiттезбiрнi камери
водоп oBl

|2 BiKHa В задовiльному cTaHi
замiнено 201 8

1з .Щверi В задовiльному cTaHi
5пiд. замiнено 2019

|4 Вхiднi групи Потребують поточного
ремонту. |;2; З та 5 пiд'iзди
проведено поточний ремонт у
2020 оцi.

15 Козирки вхiдних груп В задовiльному cTalri
(5пiд. та 11пiд. потребують
капlтального мо

16 Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освlтлення

Потребуе капiтального
ремонту

|7 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Працюють в паспортному
жимt

Системи центрального
опа_пення

Потребують капiтального
емо

|9 Системи гарячого
водопостачанЕя

Потребують капiтального
емо

I

18



20 Системи холодного
водопостачанrrя i
канаrriзацii

Потребуоть капiта.ltьного
ремонту

2l Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове

В задовiльному cTaHi

22 !итячi майданчики
(обладнання дитячих
маиданчикlв

Потребуе капiтального
ремонту 1 1 1пiл.)

2з Спортивнi майданчики
(обладнання спортивних
майданчикiв)

висновки koMicii: технiчний стан житлового бyдинкч на вул.
3-з овlльнии. житловий бч нок пDила тнии до експlryатац l1 в oclHHI и

Зоi Гайдай.

перiод 2022року.
(оцiнка технiчrого cтzuly, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого

булинку у наступний перiол)

Голова KoMicii:

Головний iнженер ОД-50З

Члени Koмicii:
Iнженер I категорii

Майстер техдiльницi

ська М.С

одбсльцева С.Г.

Томашевська Н.В.

.Щата огляду 26.09.2022р.

\


