
Акт
осiЕнього огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: просп. Оболонський, 13

Наконечна Г.В.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м, Кисво>,

од-503
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдпи

14.о9.2022
(дата початку огляду)

саJIися, комlсlя у складl: головного lнженера

Багiнськоi М.С., iнженер aI категорll Подбсльцевоi С .Г. майстра техдlльницl:

Наконечноi Г.В.

L4.09,2022
(дата завершення огляду)

осп. болонський 13провела огляд житлового будинку за адресою:

i встановила таке:

маЙданчики
(перелiк елементiв благоустрою

1. ЖитловиЙ будинок, заг€UIьна площа якого становить 1зз75,20 кв. м, кiлькlсть

квартир -252штуки.
Hu прrЪуд"rковii.i територii розмiщуються: - 1 дитячиЙ та - 1 спортивниЙ

)

2. Техпiчпий стан житлового будинку та його прибудинковоi територii:

Пiд час проведення огляду житлового булинку Jф 13 на просп,.Оболон:ьк:му

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджуваJIьIIих конструкцlй, зовнlшн1 та

внугрiшнiЪтiни, стики,.,о*рi"п., пiдлогу, BiKHa, дверi, системи цо, гвп, хвп,
канЙiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий, спортивний майданчики та

прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

ПримiткаВисновок про технiчний стан
диб1lелемента конс

Найменуванtrя елемента
динкбt1конс

Ns
з/п

Фундаменти1

Фасади2 В задовiльному cTaHi

eN,Ioють поточногоебlIJ Стiни

| В ,uлоuiп"пому cTaHi



Поr,ребують поточного ремонту4

Потребуе поточного ремонту

Герметизацiя стикiв

Пiдлога5

В задовiльному технlчному cTaнl
6

Потребують поточного ремонту

Покрiвля

Водостоки7

По,гребують капiтального
Nlo

Сходовi клiтки, сходовi
N,I ш1

8

9

10

11

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaнl
(заваренi завантажувальнi
клапани 2п- 09.04.2020р,

В задовiльному cтaнl

Поr,ребують замiни (скло
ешlтки

блоки та

вен,гиляцlи Е1 метаJIев1

1п -l0.04,2020

Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i

Смiттепроводи (клалани.

стовбури, шибери)

Смiтгезбiрнi камери
вlд

лоджlи

BiKHa
водо

12

Потребують замiни13

Потребують поточного ремоЕту

.Щверi

Вхiднi групи14

В задовiльному cTaнi
15,

По,гребуе капiтального ремоЕту

Козирки вхlдних груп

Електрообладнання
(цитова. мережi. будинкове
освlтJIення

16

Працюють в паспортному режим1
2 пiд. вантажний та пасажирський
потребують замiни (внаслiдок
пожежl

|7

Потребують капiтального
емо

18

В задовiльному стан1.

Виконано замiну циркулярного
боп опlленово пол

19

Потребують капiта:tьного

ремонту
20

В задовiльному cTaнi (ямкови

ремонт 2021 р)

и
2|

Лiфти (машиянi примiщення,

дверi машинних примiщень)

Системи центраJIьного
опtlJIення
Системи гарячого
водопостачаЕня

Системи холодЕого
водопостачання i
каналiзацiт
Прибудинкова територlя
(благоустрiй, асфальтове
по пття

l

l



Знаходиться в задовlльному
станi,потребуе
/to компле

.Il,итячi майдакчики
(обладнанrrя литя,мх
майлаячикiв)

22

Потребуе капiтшrьного ремонтуСпортивнi майданчики
(облалнання спортивних
майданчикiв

/,э

житлового буди на просп
Висновки KoMicii: техн lчнии cl^atl

о ол нсько 13_ овlльнии. Жи1)rовии о ок тний оек

в ос epr ол2022 Doп
(оцiнка технiчного стану. виснов

булинк1 у

Голова KoMicii:

Головний iнженер

Членп Koмicii:

Iнженер I категорii

Майстер техдlльниц1

,Щата огляду 14.09.2022 року

ок Trpo готовнiсть до експлуатацii жилого

нriс,гупний перiол)

Багiнська М.С.

Подбельцева С.Г.

Наконечна Г.В.й{d


