Акт

загального огляду жилого будипку,
розташованого за адресою: MaKiiBcbKa, 2
b1.IapioHoBa

А.О.

КП <Керlточа компанiя

з обслуговуваЕня житлового

фонду Оболонського району м. Кисва>,

од-50б

(вазва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.М,
iнженера 1-i категорii Сопрунець В.П., майстра техдiльпицi Iлларiоновоi

А,о.

з 04.05.2022р.
(дата початку

по 04.05.2022 р.

огляду)

(дата завершення огляry)

провела огJIяд жилого булинку за адресою: вул. MaKiiBcbKa.
таке:

1. Житловий будинок,

загальна площа якого

38

кiлькiсть квартир штук.
На прибудинковiй територii розмirrryrоться

становить

1

2 i встановила

1948,4

кв м,

дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан

?шплого булинку та його прпбудпнковоi територ[i:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns 2 на вул. МакiТвськiй,
комiсiя перевiрила стан несr{их та огороджувЕrльних конструкцiй, зовнiшнi
та внугрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзаuii, лiфти, елек,трообладнанЕя, дитячi, спортивнi майданчики та
прилегJry територiю.
При цьому виlIвлено:

зlп

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

1

Фундаменти

Ns

2

з

Фасади

Стiни

4

Герметизованi стики

5

Пiдлога

6

Покрiвля

Висновок про технiчний cTEtH
елемента (конструкцii) будинку

В задовiльному cTaHi
В задовiльному

cтaнi

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHi

Примi
тка

7
8

достоки
ш1

9
10
11

12
13

14

В задовiльно

довl клlтки,.сходовt
l

они, лоджii, ганки
огородженrш балконiв i
ттепро во ди (клапани
товбури, шибери)

cTaHl

задовlльно

cTaHl

задовlльно

cTaHl

ттезбiрнi камери
водопровiд)
lKHa
замlни

l

В задовiльному cTaHi

хlднt групи

Потребують поточного ремонту

l5

Козирки вхiдних груп

16

Потребують поточного ремонту
Ел ектрообладнання (щитова, Потребують часткового поточЕого

17
18
19

20

2|
22

мережi, будинкове
Лiфти (машиннi
примiщення, дверi
с истеми центрЕIльного
опаJIення
истеми

ремонту

Потребують поточного ремонту

гаряlIого

допостачанЕя
истеми холодного
допостачання i каналiзацii
поточного
о
иб удинко ва тер иторlя
б лагоу стр l и асфальто ве
задовlльно
cTaHl
майданчики
.Щитячi
задовiльному cTaHi (встановленi
(обладнання дитячих
HoBi елементи ь 202l, р)

Впсновки KoMicii: технiчний

cтulн житлового булинку на вул. МакiiЪськiй ,2,
майданчика
дитячого
- задовiльний. Житловий булинок придатний до
експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод 2О22 року.
(оцiнка технi.пrого стаIIу, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
будинку у насryпний перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-506

Сахно С.М.

Члени KoMicii: iнженер l-i категорiТ

Сопрунець В.М.

Майстер техдiльницi
))
.Щата огляду ((_

Iлларiонова А,О.
2О22 р.

