Акт

загального огляду житлового будинку,
розташованого за адресоIо: вул. Героiв Щнiпра,38-Б

_Осiпова

Н.В._

(П.I.Б. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування

житлового фонду Оболонського району м.

Кисва>>,

од-502

(назва виконавця послуг)

Ми, щО нижче пiдписаЛися, комiсiя у складi: заступника начапьника Попельнух О.М.,
iнженера Рикало н.в., майстра техдiльницi Осiповоi Н.В., майстра техдiльницi
Конопленко В.Ф.
п о 10.09.2021р.
з 10.09. 202lrр
(дата початку

огляду)

(дата завершення огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою: вулиця ГероТв Днiпра. 38-Б
i встановила таке:
1. Житловий булинок, загаJIьна площа якого становитъ 6675,61 м2, кiлькiсть KBapTpIp

t27 шт
На прибудинковiй територii

1

-

спортивний майданчик

(перелirс елеп.rентiв благоустрою)

Технiчний стан житлового булинку та його прибулинlсовоi територii:
Пiд чаС проведеНня огляДу житлоВого будинку JФ 38-Б на вул. ГероТв Щнiпра
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнiх
та внутрiшнiх cTiH, стикiв, покрiвлi, пiдлоги, BiKoH, дверей, систеМи ЦО, ГВП,
хвп, каналiзаЦiТ, лiфтiВ, електрОобладнання, спортивного маI"tданчику та прилеглоi

2.

територii.
виявлено:
Найменування елемента

1

(конструкцii) будинку
Фундамент

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкчii) будинку
В задовiльному cTaHi

2

Фасад

Потребуе поточного ремонту

a
J

Стiни

Потребують поточного ремонту

4

Герметизованi стики

Потребують

5

Пiдлога

oKpeMi квартири
Потребуе поточного ремонту

6

Покрiвля

7

Водостоки

8

Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Jф
з/п

потоLIного

Примiтка

ремонту

Потребуе часткового поточного
ремонту
Потребують поточного ремонту

Потребують капiтального ремонту

згlдно з
термiнами
ефективноТ
експлуатацi'

9
10

Балкони , лоджii, ганки
Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

|2

Смiттезбiрнi камери
(наявнiсть водопроводу)
BiKHa

1з

Щверi

11

ГанSft-иотребують поточного ремонт)
з аконсерво BaHi

в наявностi
Потребують поточного ремонту
склянi блоки та мет€LгIевi жалюзi
Потребують поточного ремонту (на

\4

Вхiднi групи

сходових клlтинах
Потребують поточного ремонту

15

Козирки вхiдних груп

Потребують поточного ремонту

16

Електрообладнання

Потребуе поточного ремонту

(щитова, мережi, будинкове
освlтлення ,)

|7

Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

18

Системи центр€tльного
оп€шення

19

20

2|

Системи гарячого
водопостачання
Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii
Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

22

Спортивнi майданчики
(обладнання спортивних
маиданчикlв )

Працюють в паспортному режимi
Потребуе капiтального ремонту
Потребуе капiтального ремонту
Потребуе капiтального ремонту
Асфальтове покриття пiсля розриття
КТЕ потребус вiдновлення та
завезення гр уц]у
Асфальтове покриття потребус
капiтального ремонту

Висновки KoMiciT: TexHi чний стан житлового булинку на вулицi Героiв Щнiпра, 38-Б задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатацii у осiнньо-зимовий перiод
202|-22 рр.

(оцiнка TexHi чного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii хсилого
булинку у наступний перiол)

Голова KoMicii: заступник нач€шьника

Попельнух О.М.

ОЩ-502

Члени KoMicii: iнженер ОД-502

Рикало Н.В

Майстер техдiльницi

осiпова Н.В

Майстер техдiльницi

Щата огляду к10> вересня 202|р.

/ l|J,c

Конопленко В.Ф.

