
Акт
осiннього огляду житлового будпнкуl

розташованого за адресою: просп. Оболонський, 7-В

(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фондl Оболонського району м, Кисва>>,

од-50з

Мчндир н.м.

(назва виконавця послуг)

02.09 .2022р.
(дата початку оглялу)

провела огляд житлового будинку за адресою:

i встановила таке:

02.09 .2022р.
(дата завершення огляду)

просп. оболонс ький. 7-В

l. Житловий будинок, загальна площа якого становить 4496,9 кв. м, кiлькiсть

квартир - l17 шryк.
На прибудинко вiй територ iT розмiщуються

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан я(птлового будинку та його прибудпнковоi терпторii:

Пiд час проведення огляду житлового булинку ],l! 7-В на просп,

оболонському комiсiя перевiрила стан несr{их та огороджувальних

конструкцiй, зовнiшнi та внуiрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi,

.r.r.r, цо, гвп, ХВП, каналiзачii, лiфти, електрообладнання, дитячий

майданчик та прилеглу територiю.
При uboMy виявлено:

Ns
з/п

Найменування елемента
бконс l1 ди

Висновок про технiчний стан
ел е м е нта (констру кцЦ)ýудцццу_

Примiтка

1 Фундаменти В задовiльному cTaHi

2 Фасади В задовiльному cTaHi

з Стiни Поr,ребують поточного ремонту

Ми,ЩонижчепiДписаJIися'комiсiяУскладi:голоВногоiнженера
Багiнськоi М.С., iнженера 1 категорii Подбсльцевоi С,Г,,_зцдйs]ра-дgддцьцццi

Мундир Н.М.



4 Герметизацiя стикiв Потребують поточного ремонту-

5 Пiдлога потребуе поточного ремонту

6 Покрiвля В задовiльному технiчному cTaHi

,7 Водостоки Потребують капiтального
ремонту

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Сходовi клiтини потребlтоть
капiтального ремонту

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

В задовiльному cTaHi

10 Смiттепроводи (клапани.
стовбури, шибери)

Потребують поточного ремонту
(24.03.2020-заварено)

11 Смiттсзбiрнi камери
(водопровiд)

В задовiльному cTaHi

|2 Потребують замiни

lз Щверi Потребують замiни

14 Вхiднi групи Потребуе поточного ремонту

15 Козирки вхiдних груп В задовiльному cTaHi

16 Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

Електрощитова потребуе
капiтального ремонту

17 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Працюють в паспортному режимi

Системи центрального
опalлеЕнrl

Потребують капiтalльного
ремонту

19 Системи гарячого
водопостачаЕнrI

Потребують капiтального
ремонту

20 Системи холодного
водопостачанrrя i
каналiзацii

Потребують капiтального
ремонту

21 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

Потребують поточного ремонту

22 .Щитячi майданчики
(обладпання диrячих
майдшrшкiв)
Спортивнi майданчики
(обладнання спортивних
майданчикiв)

BiKHa

18

2з



висновки koMicii: технtчний стан житлового бyдиноку на просп.
оболонському.7-В знаходиться в задовtльному технiчному cTaHi i придатний до
експлyатацii в осiннiй перiод 2022 року.

(оцiнка технi.*rого стану. висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiод)

Голова Koмicii:

Члени KoMicii:

Iнженер 1 категорii

Майстер техдiльницi

Щата огляду 02.09.2022 р.

Багiнська М.С.

Подбельцева С.Г.

Мундир Н.М.

Головний iнженер ОД-50З


