Акт

загального оrляду житлового будинку,
розташованого за адресою: вул. ГероiЪ Щнiпра,38-Г

_Кравченко Л.П._
(П.l.Б. майстра)

КП <Керуюча компанiя

з обслуговування

житлового фонду Оболонського району м. Ки€вФ),

од-502

(назва виконавчя послlт)

Ми, що нижче пiдпис€шися, комiсiя у скJIадi: головного iнженера Рикало Н.В.,
заступника начаJIьника Попельнух О.М., майстра техдiльницi Кравченко Л..П.,
майстра техдiльницi Конопленко В.Ф.
по 15.09.2020р.
з l5.09.2020p.
(дата завершення оглялу)

(дата початку огляду)

lB
l а 38-г
провела огляд житлового будинку за адресою:
ли г
i встановила таке:
1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 66З0,50 м2, кiлькiсть квартир
|27 ltlT.
На прибудинковiй територii розмiщуеться l спортивний майданчик
(перелiк елементiв благоустрою)

-

Техцiчний стан я(птлового будинку та його прибудпнковоi територГi:
Пiд час проведення огJuIду житлового булинку J\Ъ 38-Г на вул. ГероiЪ .Щнiпра Koпtici-'
перевiрила стан несr{их та огороджуваJIьЕих конструкцiй, зовнiшнiх та внутрiшнiх стiiлл
стикiв, покрiвлi, пiдлоги, BiKoH, дверей, системи ЦО, ГВП, ХВП, кана.пiзаuii, лiфiiв.
електрообладнання, спортивного майданчику та прилеглоi територii.

2.

п

и цьо
встановлено:
]ф з/п Найменуванrrя елемента

l

(конструкцii) будинку
Фундамент

2

Фасад

J

Стiни

Примiтка

-.:;:"
_ll ,lr;',: ф9требують поточного ремонту
,1t
,.ъ\

4

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкчiТ) булинку
В задовiльному cтaнi

1,1

Герметизованi сiliки.

l

,|&требують ремонry oKpeMi

Rвартири
Потребуе поточного ремонту

5

Пiдлога

6

Покрiвля

7

Водостоки

Потребуе часткового поточного
ремонту
Потребують поточного ремонту

8

Сходовi клiтки, сходовi

Потребують капiтального ремонту

a

--.,]

9

шl
Балкони, лоджii, ганки

l0

Смiттспроводи (клапани,

м

стовбури, шибери)

ll

Смiттезбiрнi камери
наявнlсть водоп ово
iKHa

Ганок потребуе поточного
мо
Законсервованi-потребують
поточного
мо
в наявностi

12

В

lз

.Щверi

14

Вхiднi групи

15

Козирки вхiдних груп

В задовiльному cTaHi

16

Електрообладнання

п отребуе капiтального ремонту

|7

щито ва, м еж l. б инкове о
Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

18

l9
20
2|

Потребуrоть поточного ремонту
металев1
шlтки жаJlюзl
Потребують замiни
на сходових клlтинах
Потребують поточного ремонту

Системи центр€rльного
опмення
Системи гарячого
водопостачання
Системи холодного
водопостачання i кана,тiзацii

в паспортному

Ml

Потребують капiтального ремонry

п отребують капiтального ремонту
п отребують капiтального ремонту

Прибулинкова територiя

Асфальтове покриття потребу€
капiтаllьного ремонту

Спортивний майданчик

Потребуе доукомплекryвання

(благоустрiй,
tl].lbToBe пок иття

22

Працю.r"

(обладнанrrя ;итячих чайданчикiв)

висновки lсoMicii: технiчн ии стан житлового булинку по вулицi
ГероiЪ .Щнiпра,38-Г.
спортивний
oclнHbo

-

майданчик - задовiльний. Житловий будинок придатний
до експлуатацii в
зимовий п ерlод 2020 2| ро ку.
(оцiнка TexHi чного стану, висповок про гото
булинку у наступн

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-502
Члени KoMicii: засryпник начЕuIьника ОД-502

Майстер техiльницi

,r_,{,

с

ка,rо Н.Вл

'N

опельнух О.М.
Кравченко Л.П.

Майстер техдiльницi
flaTa огляду

а

спrryатацii жилоl.о

Конопленко В.Ф.

р/

2020р.

