Акт

загального огляду житлового булинку,
розташованого за адресою: пл. Оболонськаr 8

сорочинська Т .в.
(П,l.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя

з обслуговування
житлового фонду оболонського району м. Кисва>,

од-50l

(назва виконавця послуг)

Мr, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Шембель Т.М.,
iнженера з органiзацii експлуатацii та ремонry -Т категорiТ Пазюри Ю.Г.,

майстра технiчноi дiльницi Сорочинськоi Т.В.

1

з l5.0З.2021 р

(дата початку огляду)

по l9.0З.202 l р.

(дата завершення ог.пяду)

провела огляд жилого будинку за адресою: пл. Оболонська, 8
l встановила таке:
l. Житловий будинок, загальна площа якого становить 12912,,0 кв, м,
кiлькiсть квартир - 179.
На прибудинковiй те риторii розмiщено дитячий майданчик.
(перелiк елементiв благоустрою)

Технiчний стан житлового будинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду житлового булинку JE 8 ,u nn. оболЪнськiй, комiсiя
перевlрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй зовнiшнi та внутрiшнi
,
стlни , стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi,, системи LtO, ГВП, ХВП., каналiзацii,
2.

лiф ти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилег лу територlю.
п и цьом виявлено:
ль Найменування елемента
Висновок про технiчний стан
з/п
кон
кчii) б дин
е.цемента коIIс
кцll б динк
l

Фундаменти

В задовiльному cTaHi

2

Фасади

В задовiльному cTaHi

J

Стiни

В задовiльному cTaHi

,l

Герметизованi стики

Потребують поточного ремонту

5

Пiдлога

В задовiлыlомч cTaHi

6

I

,7

lокрiвля

Потребуе капiтального ремонту

lJо/(остtlки

Потребують поточного ремонту

Примiтка

8

9

l0

ll

сходовi клiтки. сходовi й ш1
Балкони, лоджii. ганки
ого одже ння бапконiв i лоджiй
Смiттепроводи (клапани, стовбури,
шиое и)

Гlо еб ть капlтального
В задовiльному cTaHi

e\Io

Потребуе замiни шибери

Смiттезбiрнi камери
водоп вlд

В задовiльному cTaHi

BiKHa

Потребують замiни

l2

!Bepi

lз

Вхiднi групи

Потребують замiни виходу на
II()к lвлк)
Потребують поточного ремонту

l4

Козирки вхiдних груп

В заловiльному cTaHi

l5

Еrектроtцитова та е"lектромережi
IIот еб
ь поточного
\lorl
Працюють в паспортному режимi

1,7

Електрообладнання ( щитова.
N{e ежl.
динкове освiтлення)
лiф ти (машиннi примiщення. дверi
машинних
имiцень)
с истеми центраJIьного опалення

l8

Системи гарячого водопостачання

l9

Системи холодного водопостачання
l кана-l1зацll
Прибудинкова територiя
(благо с lи, ас a",IbToBe по иття)
!итячий майданчик (обладнання
дитячих майданчикiв)

ll

lб

|,7

l8

Потребус капiтального ремонту

Потребус капiта.,,rьного ремонту
Потребус капiта.,тьного ремонту
Асфальтове покриття потребус
капlта[ьного eIl0H
В задовiльноvу caHiTapHoтехнiчному cTaHi. Потребуе
доукомплектування сучасними
елементами

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку на пл. Оболонськiй,8,
та дитячий майданчик задовi льний.
Житловий будинок

придатний до екс п,туатацtt в весняно-лiтнiй п ерiод 2021р.

(оцiнка TexHi чного стану, висновок про готовнiсть
до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiод)

Голова Koмicii: головний iнженер ОД-501
Члени KoMicii: iнженер

l-i

ка

Пазюра Ю.Г.

оъОЛОl'сб

майстер технiчноiдiльни
{ата огляду

к 19>

Шембель Т.М.

Сорочинська Т.В.

березня
.-]'.. с'.
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