
Акт
осiннього огляду жптлового будинку,

розташованого за адресою: вул. Зоi Гайдайr 7-Б

Томашевська Н.В.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського раЙону м. Киеваr>,
од-503

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписа.,,тися, комiсiя у скJIад i: головного iнженера
Багiнськоi М.С., iнженера 1кат. Подбсльцевоi С.Г., майстра техдiльницi

27.09.2022
(дата початку огляду)

27.09.2022
(дата завершення огляду)

провели огляд жилого булинку за адресою: вул. Зоi Гай дай.7-Б
1 встановили таке:

1. Житловий будинок, загсшьна площа якого становить бl90,95 кв. м, кiлькiсть
квартир - 96 штук.

2. Технiчний стан я(илого булинку та його прибудинково[ територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Л! 7-Б на вул. Зоi Гайдай комiсiя

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

Ns
зlп

Найменування елемента
(конс трукцii) будинку
Фундаменти

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) будинку

Примiтка

1 В задовiльному cTaHi

z Фасади Потребують капiтального
емо об ання

J Стiни В задовiльному cTaHi

4 В задовiльному cTaHi

Томашевськоi Н.В.

(перелiк елементiв благоустрою)

Герметизацiя стикiв



5 Пiдлога Потребуе капiтального ремонту

6 Покрiвля Потребуе поточного ремонту

7 Водостоки Потребують поточного ремонту

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Потребlтоть капiтального
ремонту

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

В задовiльному cTaHi

10 Смiттепроводи (клапани.
стовбури, шибери)

Потребутоть поточного ремонту
( заварено завантажуваJlьнi
клапани 08.04.2020 р)

ll Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

Потребують ремонту, вода в
наявностi

|2 BiKHa Потребують замiни на сх.клiтинi
(замiнено бiля смiтгепроводу в
2018р.)

13 Щверi В задовiльному cTaHi,
(замiнено в 2019р.)

|4 Вхiднi групи В задовiльному cTaHi

15 Козирки вхiдних груп Потребують ремонту

16 Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

Потребуе капiта.llьного ремонту

|7 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Працюють в паспортному режимi

18 Системи ценlрального
опаJIення

Потребують поточного ремонту

19 Системи гарячого
водопостачання

Потребують поточЕого ремонту

20 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

Потребlтоть поточного ремонту

2l Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

В задовiльному cTaHi

22 ,Щитячi майданчики
(обла,днання дитячих
майданчикiв)

2з Спортивнi майданчики
(обладнання спортивних
майданчикiв)



Micil: технiчний стан житлового бч на вчл. Зоi Гайдай. 7-Б -Висновки ко
ая пa\аl пLлIrLI житловий бvпин(-] к ппL пя пal рiaaп п\-aя,гя в осlннlи п l

2022року.
(оцiнка технi.лlого стаЕу, висновок про готовнiсть до експrrуатаuii жилого

булинку у насryпний перiод)

Голова KoMicii:

Головний iнженер ОД-503

Члени Koмicii:
Iнженер I категорii

Майстер техдiльницi

м.с

с.г,

Томашевська Н.В.

!ата огляду 27.09.2022р.
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