Акт

загального огляду жилого будинку,
розташованого за адресою: вул. .Щубровицька,7
Тараненко Т.П.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя

з обслуговування

житлового фонду Оболонського раЙону м. Киево>

од-507

(назва виконавця послуг)

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

маЙстра техдiльницi Тараненко Т.П.

по l4.05.2021p.

з l4.04. 2021р.

(дата завершення оглялу)

(лата початку ог,'lяду)

провела огJlяд жилого булинку за адресою:
l встановила таке:

вYли

Дубровицька Np7

Житловий будинок, загальна площа якого становить 9199 кв. м, кiлькtсть
квартир -162 шryк.
На прибудинковiй територii розмiщуються ,урни для смiт,гя
1.

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчший стан жптлового будинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns 7 по вул. ,,Щубровицькiй
комiсiя перевiрила cTalt несrlих та огороджувшlьних конструкцiй, зовнiшнi та
вrтутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,
каналiзацiТ, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу територiю.

При цьому виявлено:

з/л

Найменування елемента
(KoHcTpyKuii) булинку

Висновок про технiчний стан елемента
(KoHcTpyKuii) булинку

l

Фундаменти

Вимощення потребус ремонту

2

Фасади

В задовiльному cTaHi

J

Стiни

В задовЬному cTari

4

Герметизованi стики

В задовi,lьному cTaHi

5

Пiдrога

В задовiльному cTaHi

6

Покрiвля

Потребус поточного ремонту

7

Водостоки

Немас

Np

Примiтка

з
[

1l

сходовi маршi
Ба.тtкони, лоджii, ганки
(огородження бз:lконiв i
лоджiй)
Смiтгспроводи (клагlани,
стовбури, шибери)
Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)
BiKHa

12

.Щверi

lз

Вхiднi групи

виходу на покрiвлi
потребlтоть замiни
В задовiльному cTaHi

|4

Козирки вхiдних груп

В за,довiльному cTaHi

15

Електрообладнання (щитова,
мережi, будинкове освiтлення)
Лiфти (машиннi примiщення,
машинних примiurень)
Системи центzulьного
опilленЕя
Системи гарячого
водопостачання
Системи холодного
водопостачання i каналiзацiт
Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфа,тьтове
покриття)
fl итячi майданчики (обладнання
дитячих маиданчикlв )

Електрообладнання в задовiльному
cTaHi
Працюють в паспортному режимi

8

9

10

l1

16

l7
18

l9
|7

18

Сходовi

лс,,riтки,

Потребуе ремонту
В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTari
.Щверi в пiдвали та

Потребуе часткового ремонту

Потребус часткового ремонту

В задовiльному cTaHi , кма,riзацiйна
мережа потребу€ поточного ремонту
В задовiльному cTaHi

Немае

ВисновкП Koмicii: технiчний стан житлового будинку Ns7 по вул. Щубровицькiй
задовiльниЙ. ЖитловиЙ будинок придатниЙ до експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод
2021 року.

оцlнка технlчного cтzuly, висновок про готовнtсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiод.1
1'
/

Головний iнженер ОД-507

Тiщенко

Заступник начшIьника з благоустрою
Iнженера з органiзацii експJIуатацii та
ремонту I категорii

с. Костюченко

Майстер техдiльницi

Т. Тараненко

!ата

ог,,rялу

,,

/У

,,

202lp.

Л. Козлова

