
Акт
осiннього огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: просп. Оболонський, 5

0l .09.2022о.
(дата початку огляду)

онськи й,5провела огляд житлового будинку за адресою: прос п . обол
l встановила таке:

На прибудинковiй територll розмlLIlуюl.ься
перелiк елементiв благоустрою)

1, Житловий будинок, загirльна площа якого становить 9382 кв. м, кiлькiсть
квартир - 180 шryк.

(

2, Технiчций стан житлового будинку та його прпбудппковоi територii:
Пiд час проведення огляду житлового будинку J\! 5 на npo.n. ОбопоЕському

комiсiя перевiрила стаЕ несrlих та огороджув€lльfiих конструкцiй, зовнiшнi тавнутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, "".rй" цо, гвп, хвп,каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий 
- 
майданчик 

'та 
прилеглу

територiю.
При цьому виявлено:

N9

зlrl
Найменуванrrя елемента
конс l1 б

исновок про технiчний стан
б

ts

еJIемента кон
Примiтка

1 Фундаменти В задовiльному cTaHi

2 Фасади В задовiльному cTaHi

з Стiни Потребують поточного ремонту

4 отребують поточного ремонтуп

Мундип Н.М.
(П.I.П. майсца)

КП <Керуrоча компанiя з обслуговування
житлового фонду оболонського району м. Киево>,
од_503

1ruзuч вr*опБцr.rйffi
Ми, що нижче пiдписапися, комiсiя у складi: головного iнженера

Багiнськоi М.С., iнженера l категорii Подбельцевоi С.Г., майстра тiхдiльницi
Мундир Н.М.

l

Герметизацiя стикiв



5 Пiдлога потребуе поточного ремонту

6 Покрiвля В задовiльному технiчному cTaHi

7 Водостоки Потребутоть капiтального
емо

8 Сходовi клiтки, сходовi
ш1

Поr,ребують капiтального
]\,1о

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджlи

В задовiльному cTaHi

l0 Смiттепроводи (клапани.
стовбури, шибери)

Потребують поточного ремонту
10.2019-зава но

11 Смiттезбiрнi камери
водо в

Потребуе вiдновлення
водопостачання

12 BiKHa Потребують замiни

1з Щверi Потребують замiни

|4 Вхiднi групи Потребують поточного ремонту
1-З пiд

15 Козирки вхiдних груп Потребують поточного ремонту

освlтлення

Потребуе поточного ремоЕту

17 Лiфти (машиннi примiщення,
l машинних имlщень

Працюють в паспортному режимi

Системи центрального
опалення

Потребуе поточtlого peMolrTy
капiтальний 202

19 Системи гарячого
водопостачанюI

Потребуе поточного
емо капiтальний 202

20 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

Потребуе поточного
ремонту(капiтальний 2020)

2| Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
по я

В задовiльному cTaHi

22 .Щитячi майдаrтчики
(обладнання дитячих
майданчикiв

z-5 Спортивнi майданчики
(обладнання спортивних
майданчикiв

lб ЕлектрообладЕаннrI
(щитова, мережi, будинкове

18



Висновки KoMicii: чнии стан на
5 Житл

експлчатацii в осiннiй перiод 2022рок},.
(оцiвка технi.пrОГО СТац/, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого

булинку у наступпий перiод)

Голова KoMicii:

Головний iнженер ОД-50З

Члепи KoMicii:

Iнженер l категорii

Майстер техдiльIrицi

.Щата огляду 0|.09.2022р.

м.с.

Подбельцева С.Г.

Мундир Н.М,


