Акт

загального огляду жилого будинку,
розташоваIlого за адресою: просп. Оболонському, 1б-В

_Троuька

Л.В._

(П.I.Б, майстра)

КП <Керу.rоча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киево>,

од-502

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче

пiдписалися, комiсiя

у

складi: головного iнженера

Костюченка е.О., iнженера Рикало Н.В., майстра TpoubKoi Л.В,

по

з27i4.2022р.

(дата початку

огляду)

21.04.2022р.
(ла,l,а завершенrrя огляду)

провели огляд житлового будинку за адресою: просп. оболонський l6-8
l встановили таке:
Житловий будинок, заг€Lпьна площа якого становить 9З94,5 м2 кiлькiсть
квартир* 180шт.
на прибчдинковiй територtт не розмlщуються lгDовl елементи.
(перелiк елементiв благоустрою.1

2. Технiчний стдн житлового будинку та його прибудинковоi територii:
проведення огляду жилого булинку
16-В

Пiд час
на просп.

Оболонському комiсiя перевiрила

ЛЪ
стан несучих

,га огороджувzulьних конструкчiй, зовнiшlлiх та внутрiшнiх cTiH, стикiв.
покрiвлi, пiдлоги, BiKoH, дверей, системи ЦО., ГВП., ХВП, кана.пiзацii, лiфтiв,
електрообладнан нJI та прилеглу територiю.
При цьому виявлеЕо:

Jф

зlп

Найменуванrrя елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан Примiтка
елемента (конструкцii)
булинку
В задовiльному cTaHi
Потребують поточного

1

Фундаменти
Фасади

з

Стiни

4

Герметизованi стики

ремонту
В задовiльному cTaHi

5

Пiдлога

Потребус поточного ремонту

6

IIокрiвля
Еlодостоки

1

I

7

I
I

I

I

8

ремонту (фарбування)
Потребують
поточного

Потребуе поточного ремонту
Потребують
поточного
peMoHTy

Сходовi клiтки, сходовi Потребують

капlтаJrьного

згlдно

з

1

9
10

ремонту

Бшlкони, лоджii, ганки

Потребують
лоточного
ремонту
Законсервовано (потребують
поточного ремонту)
Потребують поточного
ремонту.
Потребують замiни
згlдно
з
термiнами

Смiттепроводи

(tслапани.

стовбури, шибери)
1

l

|2

термlнами
ефективноi
експлуатацii

марш1

Смiттсзбiрнi камери
(волопровiд)
BiKHa

]3

.Щверi

14

Вхiднi групи

15

Козирки вхiдних груп

Смiттезбiрник - у пiд'iздi Nч 3
потребуе встановлення
Потребують
поточного
ремонту
В задовiльвому cTaHi

16

Електрообладнання
(щитова, мережi. будинкове

Потребус
ремонту

освiтлення)

капlтаJlьного

ефективноТ
експлуатацiТ

згlдно
з
термiнами
ефективноТ

експлуатацii
17

l8

(машиннi
примlщення, двер1 машинних
примiщень)

Працюють в паспортному
режимi.

Системи

Потребують
ремонту

.l]iфти

I

центрal,,lьного

опtLпення

19

Системи

Системи

холодного Потребують капiта-,,Iьного
водопостачаннrl i ремонту

каналiзацiТ

2|

Прибудинкова територlя
(благоустрiй,
покриття)

асфатьтове

L

Асфа;lьтове
потребус

ремонту

згlдно з
TepMiHaM и

Потребують капiта_rrьного
ремонту

гарячого

водопостачаннrI

20

капlтал ьного

покриття
капiтального

ефективноi
експлуатацii
згlдно з
термiнами
ефективноi
експлуатацll
згlдно з
термiнами
ефективноi
експлуатацl l

згrдно

з

термiнами
ефективноТ

експлуатацii

Висновки KoMicii: технiчний стан

житлового

(оцiнка технiчного стану, висновок про
булинку у

експлуатацiI жилого

булинку
на просп. Оболонському, 16-В - задовiльний. Житловий будинок придатний
ло експлуатаuiТ у весняно-лiтнiй перiод 2 022 ку.

Голова Koмicii: головний iнженер
Члени KoMiciT: iнженер
майстер:

Щата огляду <27> квiтня 2022р.

остюченко е.о.
Рикало Н.В.
Троцька Л.В.

