
Акт
осiннього огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: просп. Оболонський, 15-Б

Наконечна Г.В,
(П.I.П. майстра)

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

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижч
Багiнськоi М.С.
Наконечноi Г.В.

е пtдписаJIися, комlсlя у складl: головного rнженера
lнженера I категорiт Подбель цевоi С.Г. маистра техд lльниц1:

|5.09.2022
(дата початку огляду)

|5.09.2022
(дата завершення огляду)

l встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого стацовить 4516,00 кв. м, кiлькiсть
квартир-ll7штук.
На прибулинковiй територii розмiщуються :

(перелiк елементiв благоустрю)

2. Техпiчнпй стан я(итлового будинку та його прибулинковоi територii:
Пiд час проведення оглядУ житлового булинку.т!ъ l5-Б на просп. Оболонському
комiсiя перевiрила стан нес)лих та огороджуваJIьних конструкцiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiллоry, BiKHa, дверi, сисrйи цо, гвп, хвп,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання та прилеглу територiю
При цьому виявлено:

Ng

з/п
Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
еJIемента кон 11 б динк

Примiтка

1 Фундаменти В задовiльному cTaHi

2 Фасади

з Стiни В задовiльному cTaHi

провела огJIяд житлового будинку за адресою: просп. оболонський. 15-Б



Герметизацiя стикiв Потребують поточного ремонту

5 Пiдлога В задовiльному cTaHi

6 Покрiвля В задовiльному технiчному cTaHi

7 Водостоки Потребують капiтального
п,lо

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Сходовi клiтини потребують
капiтального ремонry,поточний
ремонт до 2.п
п оведено 2020

9 Ба:tкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджrи

Смiттепроводи (клапани.
стовбури, шибери)

10 В задовiльному cTaHi
(завантажувальнi клапани
зава eHi 19.0З.2020

11 Смiтгезбiрнi камери
водоп овlд

В задовiльному cTaHi

12 BiKHa Потребують замiни

13 ,,Щверi Потребують замiни

14 Вхiднi групи Потребують поточного ремонту

15 Козирки вхiдних груп В задовiльному cTaHi

16 Електрообладнання
(цитова, мережi, будинкове
освlтлення

Потребуе капiтального ремонту

|7 Лiфти (машиннi примiщення,
Цень)две машинних

Працюють в паспортному режим1

18 Системи центрЕrльного
опалеЕня

Потребують капiтального
емон

Системи гарячого
водопостачаннrI емо

Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

Потребують капiтального
ремонту

21 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
по я

В задовiльному cTaHi

22 .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
маиданчикlв

4

В задовiльному cTaHi (кв.67
потребуе поточЕого ремонry)

Потребують капiтальпого19

20



2з спортивнi майданчики
(обладнання спортивних
майданчикiв)

Висновки KoMicil: технlчний стан житлового на пDосп. оболонс ькому.
15-Б - задовiльний . Житловий бyдинок до експлчатацii в осlннlи
пеDl

Голова Koмicii:

Головний iнженер

Члени KoMiciT:

Майстер техдiльницi

.Щата огляду |5.09.2022 р.

од2022 ку.
(оцiнка технi.пlого стану, висновок про готовнiсть до ексrшуатацii жилого

булинку у наступний перiод)

нська М.С.

подбельцева С.г

Наконечна Г.В.

Iнженер I категорiТ

\


