Акт

весняного огляду житловоrо будинку,
розташованого за адресою: вул. ЗоiГайдай,3
Томашевська Н.В.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування

житлового фонду Оболонського району м. Киево>,

од-503

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче

пlдписаJIися,

комiсiя

у

складi:

Подбельцевоi С.Г., маистра техдlльницl Томашевськоi
техдiльницi Наконечноi Г.в.
26.05.2022

iнженера

Н.В.,

1кат.

майстра

26.05.2022

(лата початку огляду)

(дата завершення огляду)

провели огляд жилого булинку за адресою:
1 встановили таке:

вул. Зоi Гайдай, З

l. Житловий будинок, загальна площа якого становить 27180,78 кв. м,

кiлькiсть квартир - 398 шryк.
,Щитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

Технiчнпй стац я(илого булинку та його прибудинковоi територi[:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns 3 на вул. Зоi Гайдай
комiсiя перевiрила стан несr{их та огороджув€UIьних конструкцiй, зовнiшнi
2.

та BHyTpimHi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи

хвп,

цо, гвп,

каналiзацiТ, лiфти, електрообладнання, дитя,Iий маЙданчик та
прилеглу територiю.
При цьому виявлено:
зlп

Найменування елемента
(конструкчii) будинку

l

Фундаменти

2

Фасади

Ns

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii)
б дин
В задовiльному cTaHi

обс

ання

Примiтка

3

Стiни

В задовiльному cTaHi

4

Герметизацiя стикiв

Потрсбують поточног ремонту

5

Пiдлога

В задовiльному cTaHi

6

Покрiвля

В задовiльному cTaHi

7

Водостоки

8

Сходовi клiтки, сходовi
маршi

9

Балкони, лоджii, ганки
(огородженrrя балконiв i

Потребутоть поточного
ремонту
Сходовi клiтини потребують
капiтального ремонту.
Поточний ремонт 1;2;3 та 5
пiд'iздiв проведеЕо у 2020 роцi
до 2 пове
В задовiльному cTaHi

l0

лоджlи

стовбури, шибери)

1,2

Смiтгезбiрнi камери
водоп овlд
BiKHa

lз

,ЩBepi

|4

Вхiднi групи

l5

Козирки вхiдних груп

16

Електрообладнання

11

(щитова, мережi, будинкове
освrтлення

l7

Лiфти (машиннi примiщення,
дверi маrпинних примiщень)

18

Системи центр€rльного
опалення
Системи гарячого
водопостачання

19

Потребують поточного
ремонту
(заварено завантажувальнi
кJlапани 01.04.2020
Потребують ремонту, вода в

Смiтгепроводи (клапани.

наяв}lостl
В задовiльному cTaHi
замiнено 20l8
В задовiльному cTalli
5пiд. замiнено 201

Потребують поточного
| р."о"rу. l; 2; 3 та 5 пiд'iЪди
|,
| проведено поточнии ремонт у
i zozo роцi.
В задовiльному cтaнi
(5пiд. та 11пiд. потребують
капiтального ремонту)
Потребуе капiтального
ремонту
|

Працюють в пастrортному
ежимl
Потребують капiтального
емо

Потребують капiтального
]9]лонту

Системи холодного
водопостачання i
канаrriзацii
Прибудинкова територiя

Потребують капiтального
ремонту

22

.Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

Потребуе капiтального
ремонту 111пiл.)

2з

Спортивнi майданчики

20

2|

(благоустрiй, асфальтове
покритгя)

В задовiльному cTaHi

(обладнання спортивних
майданчикiв)

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку на вул. Зоi Гайдай.
3- задовiльний. Житловий бчдинок п ридатнии до експлуатац1l в весЕянии
перiод 2022року.
(оцiнка технi.шого

ст

Iу, висновок про готовнiсть до експrryатаlii жилого

булинку у наступний перiод)

\

Голова KoMicii:
Iнженер I категорii

Члени KoMici[:
Майстер техдiльницi
Майстер техдiльницi

Дата огляду 26.05.2022р.

I

Подбельцева С.Г.

\Томашевська Н.В.
Наконечна Г.В.

