Акт

загального огляду житлового будинку,
розташованого за адресоIо: вул. ГероТв Щнiпра, б4

_Осiпова

Н.В._

(П.I.Б. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування

житлового фонду Оболонського району м.

Киева>>,

од-502

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: заступника началъника Попельнух О.М.,
iнженера Рикало н.в., майстра техдiльницi Осiповоi Н.В., майстра техдiльнцi
Конопленко В.Ф.
по 24.09.202I
з 24.09.202 1п.

огляду)

(дата початку

(дата завершення огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою: вулиця Героiв Днiпра. 64
i встановила таке:
квартир
1 . Житловий булинок, загаJIьна площа якого становить 4 1 63 ,67 м2, кiлькiсть
71 шт.
На прибудинковiй територii р озмiщуються 2 дитячих майданчики.

-

(перелiк елементiв благоустрою)

2.

Технiчний стан житлового булинку та його прибулинковоi териТОРii:
Пiд час проведення огляду житлового булинку J\Ъ 64 на вул. Героiв ,ЩнiпРа

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджуваJIьних конструкцiй, зовнiшнiх та
внутрiшнiх cTiH, стикiв, покрiвлi, пiдлоги, BiKoH, дверей, сИсТеМи ЦО, ГВП, ХВП,
каналiзаЦii, лiфтiВ електроОбладнанНя, дитячИх майданчикiв та прилеглоТ територii.
виявлено:

и

Найменування елемента
(конструкцii) будrцпу
Фундамент

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) булинку
В задовiльному cTaHi

2

Фасад

Потребуе поточного ремонту

a
J

Стiни

Потребують поточного ремонту

4

Герметизованi стики

В задовiльному cTaHi

5

Пiдлога

Потребус поточного ремонту

6

Покрiвля

Потребуе капiтального ремонту

7

Водостоки

Потребують поточного ремонту

8

Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Потребують капiтального
ремонту в пiд iздах JфJф 1, 2

Jф

з/п

Примiтка

1

Згiдно з
термiнами
ефективноi
експлуатацii

9

l0

Балкони, лоджii, ганки

г анки потребують поточного

(огородження балконiв i
лоджlи

ремонту

Смiттепроводи (клапани,

Законсервованi

стовбури, шибери)
11

Смiттезбiрнi камери

I2

наявнlсть водоп
BiKHa

13

Щверi

|4

Вхiднi групи

15

Козирки вхiдних груп

Потреб ують поточного ремонту

16

Електрообладнання

Потребус поточного ремонту

|7

ЛiфТИ

п рацюють

18

Системи центрzLльного

В задовiльному cTaHi

Системи гарячого
водопостачання
Системи холодного

Потребують ремонту

(щитова,
динкове освiтлення

(машиннi примiщення,
машинних
ь

опшIення
19

20

2|
22

водопостачання i каналiзацiт

Прибулинкова територiя

(благоустрiй, ас(lальтове покритгя)

Щитячi майданчики

(обладнання дитячих майдаrrчикiв)

в наявностi
В задовiльному cTaHi
Потребують поточного ремонту
до пцвапьного примiщення в
пiд i'здах j\ЪJю I,2; в смiттезбiрнiй
i пiд iзда J\b 2
Потребуютъ поточного ремонту

в паспортному режимi

Потребують ремонту
Благоустрiй потребус вiдновлення
пlсля
иття КТЕ
Потребують поточного ремонту

Висновки KoMicii : технiчний стан житлового булин ку на вулицi Героiв
Щнiпра, б4
задовiльний.

Жи тловий будинок придатний до екс плуатацll
у осlнньо-зимовий
перl од202I-22 рр.
(оцiнка технiчн ого стану, висновок про готовнiсть
до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiод)

Голова KoMicii: заступник начальника ОЩ-502

Попельнух О.М.

Члени KoMicii: iнженер ОД-502

Рикало Н.В.

Майстер техдiльницi

осiпова Н.В,

Майстер техдiльницi

Конопленко В.Ф.

Щата огляду

<<24>>

вересня 202|р

-

