Акт

загального огляду житлового будинку,
розташованого за адресою: просп. Оболонському, 16-Б

_Трочька Л.В._
(П.I.Б. майсryа)

КП <Керуюча компанiя

з обслуговування

житлового фонду Оболонського району м. Киева>,

од_502

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписшIися, комiсiя у складi: головного

iнженера

Костюченка €.О., iнженера Рикало Н.В., майстра Троцькоi Л.В.
з

27.О4.2О22о.

(дата початку

огrrяду)

по 21.04.2022rl.
(дата завершення огляду

lrровела огJIяд жилого булинку за адресою: просп. оболонський l6_Б
1 встановила таке:

Житловий будинок, загмьна площа якого становить 9165,70 м'

-

кiлькiсть квартир
180шт.
На прибулинковiй територii розмiщуеться

1

дитячий майданчик.

(перелiк елемеятiв благоустрою)

2.

Технiчпий стан житлового будинку та його прибудинковоi територii:

Пiд час проведення огляду жилого будивку Ns 16-Б
на просп. Оболонському комiсiя перевiрила стан несучих

та огородкувмьних конструкuiй, зовнiшнiх та внутрiшнiх cTiH, стикiв,
покрiвлi, t,tiдлоги, BiKoH, дверей, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфr,и,
елеюрообладнання, дитячого майданчику та прилеглу територiю.
Il и цьом виявлено:
ль
Найменування елемента
Висновок про технiчний стан
Примiтка
зlrl (конструкцii) булинку
елемента (конструкцii)
будинку
1
Фундаменти
В задовiльному cTaHi
I

1

Фасади

_]

CTiHll

4

Герметизованi стики

Потребують поточного
ремонту (фарбуванrrя)
Потребують поточного
ремонry
В задовiльному cTaHi

5

Пiдлога

Потребуе поточного ремонту

I

I

6
7
it

[Iокрiвirя
Водостоки

Сходовi клiтки, сходовi
маршi

В задовiльному cTaHi
Потребутоть поточного
ремонту
Потребують капiтального
ремонту

згlдно з
Ml нами

ефекти BHoi

експлуатацii
9

Балкони, лоджii, ганки

10

Смiттепроводи (клапани.
стовбури, шибери)

11

Смiттезбiрнi камери
(волопровiд)

12

В iKHa

1з

.Щверi

Потребують поточного
ремонту
Законсервовано ( потребують
поточного ремонту)
в наявностi
Потребують замiни, е
частково замiненi

згlдно з
термiнами
ефективноТ
експлуатацll

В задовiльному cTaHi

14

Вхiднi групи

(ломофонна система)
В задовiльному cTaHi

15

Козирки вхiдних груп

В задовiльному cTaHi

16

Електрообладнання

Потребуе поточного ремонту

(uштова" мережi. будинкове
освiт.пення)

17

Лiфти (машиннi
примiщення, дверi машинпих
примiщень)

18

19

Системи центрirльного
опалення
Системи гарячого
водопостачаннrI

20

21

22

Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii
Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфа,rьтове
покритгя)

!итячий майданчик

Працюють в паспортному
режимi.

В задовiльному cTaHi
Потребуе поточного ремонту

В задовiльному cTaHi,
канмiзацiйна мережа
потребу€ поточного ремонту
Потребус капiтального
ремонту

згlдно з
термiнами
ефективноi
експлуатацii

В задовiльному cTaHi

житлового булинку
Впсновки KoMicii: технlчний стан
на просп, Оболонському, 16-Б - задовiльний. Житловий булинок придатний

до експлуатацii у весняно-лiтнiй пер iод2022
(оцiнка технiчного стану. висновок
булинку у

Голова Koмicii: головний iнженер
ILлени KoMiciT: iнженер
майстер:
,,Щата огляду <<27>> кь\тня 2022р.

ll жилого

ltи

остюченко

Рикмо Н.В.

€.о.

Трочька Л.В.

