Акт

загального огляду житлового будинку,
розташованого за адресою: просп. Оболонському, 14-Д

_Троцька Л.В._
(П.I.Б. rrайстра)

КП <Керуrоча компаЕiя

з обслуговування

житлового фонду Оболонського раЙону м. Киева>,

од-502

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у скJIадi: головного

Костюченка €.О.,
з

iнженера

iнженера Рикало Н.В., майстра TpoubKoТ Л.В.

26.04.2022р.

по 26.04.2022р.

огляду) (дата завершення оrляду)
провели огляд житлового будинку за адресою: просп.

(дата початку

оболонський

14-Д i встановили таке:

Житловий будикок, заг Iьна площа якого становить З762 м2, кiлькiсть
квартир- 72шт.
на прибудинковiй територii не DозмlшYються 1гров1 елементи.
(перелi к елементiв благоустрою1

l. Технiчний стан житлового булинку та його прибудпнково[ територii:

на

Пiд час

проведення огляду жилого булинку ЛЪ 14-Д
просп. Оболонському комiсiя перевiрила стан несучих

,га огороджувчlльних конструкцiй, зовнiшнiх та внутрiшнiх cTiH, стикiв,
покрiвлi, пiдлоги, BiKoH, дверей, системи Цо, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфтiв,

електрообладнання та прилеглу територiю.
lI и IIьом вllявлено:
Найменуванrrя елемента Висllовок про технiчний стан Примiтка
:зlп (конструкцiТ) булинку
(конструкцiТ)
булинку
Фундаменти
ЦЦцqq:цu потребуе ремонту
1
Фасади
Потребують поточного
ремонry(фарбування)
з
Стiни
Потребують
поточного
ремонту
.l
Герметизованi стики
В задовiльному cTaHi
5
Пiдлога
!]щребуе поточного ремонту
ý
Потребуе поточного ремонту
Цqцрiцд"
7
Водостоки
Потребують
поточ ного
мон
it
Сходовi клiтки, сходовi Потребують капiтального
згlдно з
маршi
термiнами
ремонry
ефективноi
експл атацl l

елемента

1

9

Балкони, лоджii, ганки

10

Смiтгепроводи

ll

(клапани,

стовбlри, шrибери)

Смiттезбiрнi камери
(водопровiл)
iKHa

12

В

lз

l]Bepi

l4

Вхiднi групи

l5

Козирки вхiдних груп

lб

Потребують
ремонту

Законсервовано,,
задовiльному cTaHi

в

Потребують поточного
ремонту
Потребують замiни

У

Елек,трообладнання
(щитовц мережi, будинкове

поточного

пiд'iЪдi Ns

2

згlдно з
термiнами
ефективноi
експлуатацii

дверl

до

технiчного
пiдпiлля
потребують замiни
В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHi
Потребуе поточного ремонту

освiт.rення)
17

Лiфти

Працюють в паспортному
режимi.

l8

(машиннi
примiщення, дверi машинних
примiшень)

Системи

Потребують
ремонry

згlдно з
термiнами
опЕLпеЕня
ефективноi
експлуатацii
згlдно з
гарячого Потребують капiтального
19
Системи
термiнами
водопостачанrUI
ремонту
ефективноi
експлуатацii
згlдно з
холодного Потребують капiтального
20
Системи
термiнами
водопостачання i ремонту
ефективноТ
каналiзацii
експлуатацii
згtдно з
Прибудинкова територlя Потребуе капiтального
21
(благоустрiй,
асфа.rьтове ремонту
термiнами
покритгя)
ефективноi
експлуатацii
Висповки KoMicii: технiчний стан житлового булинку
fiа просп. Оболонському, 14-! - зал овiльний. Житловий б удинок придатнии
022 року,
до експлуатацiТ в осiнньо-зимовий перiол 202
(ouirTKa технiчrого cTzlнy, висновок про готовIi
о екс
атацii жилого буlинку у
центр€}льного

капlтал ьного

настуrrний перiол)

Голова Koмicii: головний iнженер
Члени KoMicii: iнженер
майстер:
,Il'ата огляду <26> квiтня 2022р,

остюченко С.о.
икало Н.В.
рочька Л.В.
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