Акт
загального огляду жилого булинку,
розташованого за адресою: вул. Щубровицькаr3
Тараненко Т.П.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування

житлового фонлу Оболонського району м. Кисво>

од-507

(назва виконавця послуг)

Комiсiя у складi: головного iнженера Тiщенко В.П., засryпника начальника
благоустрою Козловоi Л.В., iнженера з органiзацii експлуатацii та ремонту
категорii Костюченко €.О.,

майстра техдiльницi Тараненко Т.П.

по 14.05.2021р.

з l4.04. 2021р.

(дата заверцення огляду)

(лата початку оглялу)

провела огляд жилого булинку за адресою: вулиця Дубровицька Льз
1 встановила таке:

Житловий будинок, заг€цьна площа якого становить 6864,8 кв. м, кiлькiсть
квартир - 2lб штук.
На прибулинковiй територii розмiщуються 2 дитячих майданчики
1.

(перелiк елементiв благоустрою)

Технiчнпй стан житлового будинку та його прпбудпнковоi терятор[i:
Пiд час проведення огJIяду жилого булинку Ns 3 по вул. .Щубровиuькiй
комiсiя перевiрила стан несrlих та огороджуваJIьних конструкцiй,, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,
2.

каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу територiю
При цьому виявлено:

з/п

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стaш елемента
(конструкцii) будинку

l

Фундаменти

В задовiльному cTaHi

2

Фасади

В задовiльному cTaHi

3

Стiни

В задовiльному cTaHi

1

Герметизованi стики

В задовiльному стшli

5

Пiдлога

Потребус часткового ремонту

6

Покрiвля

Потребуе поточного ремонту

,7

Водостоки

Немас

N9

Примiтка

з
I

Потребус ремонry
В задовiльпому cTaHi

1l

Сходовi клiтки, сходовi маршt
Ба.пкони, лоджii, ганки
(огородження ба,rконiв i
лоджiй)
Смiтгспроводи (клапани,
стовбури, шибери)
Смiттсзбiрнi камери
(волопровiл)
BiKHa

l2

.Щверi

В задовiльному cTaHi

13

Вхiднi групи

Потребують потоIrного ремоЕту

|4

Козирки вхi,щrих груп

Потребують ремонry

15

Електрообладнання (щитова,
мережi, будинкове освiтлення)
Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машиннrоr примiщень)

Потребують поточного ремонту

8

9

l0
1l

lб
|7

l8

l9
17

18

Системи

центаJ,lьного

опалення
Системи гарячого
водопостачаlнЕя
Системи холодIlого
водопостачання i каналiзацii
Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфыIьтове
покриття)
Дитячi майданчики (обладнання
дитячих майланчикiв)

В задовiльному cTaHi, виковано
поточнии ремонт
В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHi

Прачюють в паспортному режимi
Потребlтоть часткового ремонту

Потребують часткового ремонту
Потребують часткового ремонту

В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHi

Висповки Koмicil: технiчний стан житлового будинку Ns3 по вул. .Щубровицькiй
дитячого маЙданчику - задовiльниЙ. ЖитловиЙ будинок придатниЙ до експлуатацii
в весняно-лiтнiЙ перiод 202l року.
(ouiHKa технi.шою cтafly, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого

будинку у наступний перiод)

/
Головний iнженер ОЩ-507

В. Тiщенко

Засryпник начшIьниkа. з блаюустрою
Iнженера з органiзацii експлуатацii та
ремонту I категорii

Л. Козлова

Майстер техдiльницi
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