Акт

загального огляду житлового будинку,
розташованого за адресою: просп. Оболонському, 1б-€

_Троuька

Л.В._

(П.I.Б. майстра)

КII <Керуюча компанiя з обс.туговування
житлового фонду Оболонського району м. Киева>,
од_502
(rtазва виконавlrя послуг)

пiдпи салися, комiсiя
складi: головного
Костюченка е.О.., iнженера Рика",,Iо Н.В., майстра Троцькоi Л.В.
l21Д42022р. !Lц 27.04.2022р.

М",що tlижче

(дата початку ог:lяду)

у

iнженера

(дата завершення огляду)

IIровела огляд житлового будинку за адресою: пр осп. оболонський
l встановила таке:
Житловий будинок, заг€uIьна площа якого становить 3 191 5,65 м'
кiлькiсть квrlртир
504шт.

-

на

поибчлинковiй
"Workayt".

територll розмlщуеться споDтивнии

l6_с-

маиданчик

l. Технiчнпй стан житлового будинку та його прибудинковоТ територii:

Пiд час tIроведення огляду жилого будинку Ns t6-C
на IIросп. Оболонському комiсiя перевiрила стан несучих

та

огороджувzulьних конструкцiй, зовнiшнiх та внутрiшнiх cTiH, стикiв,
покрiвлi, пiдлоги, BiKoH, дверей, системи ЦО, ГВП, ХВП, канапiзаuii, лiфти,
електрообладнання. та прилеглу територiю.

ll

J\ъ

зlгl

и r{boM
I

вл{явлено:

Найменування елемента
(конструкцii) булинку
I

l
1

Фундаменти
Фасади

J

CTiгrll

4

Герметизованi стики

_5

6
7

ii

IIiдлога
[Iокрiвля
13одостоки

Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцiТ)
булинку
В задовiльному cTaHi
Потребують поточному
ремонту (фарбування)
Потребують поточного
ремонту
Потребують ремонту oKpeMi
квартири
Потребус поточl{ого ремонту
Потребуе поточного ремонту
Потребують поточного
ремонту
Потребують капiтального

Примiтка
I

I

I

реN{онту
I

I

I

згtдно з
термiнами
ефективноТ
експлуатацii

9

l0

Балкони, лоджii, ганки
С

мiттепроводи (клапани,

стовбури, шибери)
11

12

Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)
BiKHa

Потребують поточного
ремонту
Законсервовано ( потребують
ремонту)
ПотребуIоть поточного
ремонту
Потребують замiни у пiд'iЪдах

JФ 1-5

згlдно
з
термiнами
ефективноТ

13

.Щверi

14

Вхiлнi групи

15

Козирки вхiдних груп

16

Елек,трообладнання
(пдитова, мережi, будинкове

освiт.lення)
17

Лiфти (машиннi
примiщення, дверi машинних
примiщень)

18
19

Системи центрального
опшlення
Системи гарячого

У пiд'iЪдах

експлуатацii
ЛЬ З,7,l З дверi до

технiчного пiдпiлля
потребують замiни
Потребl,rоть поточного
ремонту
Потребують поточного
ремонту
Потребуе капiта.ltьного
ремонту

згlдно з
термiнами
ефективноi
експлуатацii

Працюють в паспортному
режимi.
Потребують лоточного
ремонту
В задовiльному cTaHi

водопостачаннJI
20

Системи холодного
водопостачанrш i
канаIiзацiт
Прибудинкова територiя

Потребують поточного
ремонту

Асфа.пьтове покриття дороги
згlдно з
(благоустрiй, асфальтове
бiля пiд'iздiв Ns 1-3 та
термiнами
покриття)
пiшохiдна дорiжка за
ефективноi
будинком потребуе
експлуатацii
капiтального ремонту
житлового
булинку
висновки koMicii: технlчнии стан
на просп. Оболонському, 16-е - задовiльниЙ житловий б удинок придатний
до експлуатацii у весняно-лiтнiй перiо,ч 2022
21

(оцiкка технiчного ст

сть до
It

I'олова комiсii: головний
llreH и KoMiciT: iнженер
маистер:
.Щата огляду <27> квiтня 2022р.

сплуатацll жи"rIого

)

Костюченко С.О.
Рикало Н.В.
Троцька Л.В.

