
Акт
осiннього огляду житлового булинку,

розташованого за адресою: просп. Оболонський, 9-А

Наконечна Г.В.
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КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киеваr>,
од-503

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у
iнженера 1

скJIадr:
с.г.

головного lнженера
кат..Подб ельцевоi маистра те льницlБагiнськоi М.С.,

Наконечноi Г.В.

|3.09.2022
(дата початку огляду)

|3.09.2022
(дата завершення огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою: просп. Оболонський ,9-А
l встановила таке:

1. Житловий будинок, заг€UIьна площа якого становить б554,5 кв. м, кiлькiсть
квартир - 106 шryк.
На прибудинковiй територii розмiпtуються: - 1 дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. ТехнiчниЙ стан я(итлового будинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду житлового будинку Ns D-Д на просп. ОбЬлонському
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних коЕструкцiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, .".iir" цо, гвп, хвп,
каналiзацii, лiфти, електрообла7lнання, литячий майдьнчик та прилеглу
територiю.
При цьому виrIвлено:

Ns
зlл

Найменування елемента
кон динкб

Висновок про технiчЕий стан
i1 дбелем ента коЕс

Примiтка

1 Фундаменти В задовiльному cTaHi

2 Фасади В задовiльному cTaHi

J Стiни В задовiльному cTaHi

4 Герметизацiя стикiв ують поточного ремонтуПотреб



5 Пiдлога

Покрiвля В задовiльному технiчному cTaHi

7 Водостоки Потребують поточного ремонту

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Потребують капiтальЕого
ремонту

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

В задовiльному cTaHi

10 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

В задовiльному cTaHi
(завантажувальнi клапани
заваренi 2З .1, 0.2020р)

11 Смiтгезбiрнi камери
(водопровiд)

В задовiльному станi,потребуе
вiлttовлення водопроводу

|2 Потребують замiни

lJ !Bepi Поr,ребуrоть замiни

l4 Вхiднi групи

Козирки вхiдних груп В задовiльному cTaHi

Електрообладнання
(щитова, Mepexi, будинкове
освiтлення)

Потребус капiтального peMolrTy

|7 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Працюють в паспортному режимi

18 Системи центрчrльного
опшIення

Потребують капiтального
ремоЕту

19 Системи гарячого
водопостачання

Потребують капiтального
ремонту

20 Системи холодного
водопостачанЕя i
каналiзацii

Потребують капiтального
ремонту

ГIрибудинкова територi я
(благоустрiй, асфальтове
п иття

В задовiльному стан i ( ямковий

ремонт 2021р)

22 .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

I-{егляна огорожа по,требуе
вiдновлення цементноi стяжки.

z5 Спортивнi майданчики
(обладнання спортивних
маиданчикlв

В задовiльному cTaHi

6

BiKHa

| 
Потребчють поточного ремонту

15

16

21



Голова KoMicii:

Головний iнженер

Члени KoMicii:

Iнженер l категорii

Майстер техдiльницi

.Щата огляду 13.09.2022 року

Багiнська М.С.

ельцева С.Г.

Наконечна Г.В.

Висновкп KoMici[: теlнiчн"И ста, жиш
обопоr.u*оrу.9-А ,чдоuiп"п"й. Жrrпо"rй будrrо* ,о"дчrп"й до .*.ппуu.uцiТ u
осiннiй перiод 2022року.

(оцiнка технiчного стану, висновок про готоввiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiод)

,


