Акт

загального огляду жптлового житлового булинку,
розташованого за адресою: просп. Оболонський, l8-Г

_Вiльша дiльпиця_

(П.I.Б. майстра)
КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонлу Оболонського району м. Кисва)),
о -502
(назва виконавrц послуг)

Ми, що нижче

пiдписалися, комiсiя

у

скпадi: головного

Коgгюченка .€ О.. iнженера Рикало Н.В., майстра Троuькоi Л.В
з 02.05.2 0 22о
02.05.2022о,
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

iнженера

по

провела огляд жилого булинку за адресою: просп. Оболонський.
1 встановиJIа таке:

lЕ-Г

l.

жtтгловий булинок, заг.Llьна площа якого становить 674З"10 м2, кiлькiсть

2.

квартир
126шт.
на прибулинковiй територii розмiщусгься 1 спортивний майданчик.
(перелiк елементiв благоустрою)

-

2. Технiчний стаЕ,китлового будннку та його прибудпнковоi територii:

Пiд час проведеншl оглялу житлового булинку NЬ l8-Г
на просп. Оболонському комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувмьних

конструкчiй, зовнiшнiх та внутрiшнiх с,riн. стикiв, покрiвлi, пiдлоги, BiKoH, дверей,
системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфтiв, елекгрообладнання, спортивний
майданчик га прилеглу територiю.

п

tt l tbo

вияв.lс,но:

1

Найлtенування елемента
(конструкчiТ) будинку
Фунламенти

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцiТ) булинку
В задовiльному cTaHi

2

Фасади

з

Стiни

В задовiльному cTaHi, a,re
потребус фарбування (графiтi)
В задовiльному cTaHi

,l

Гермегизованi стики

Л9

з/lt

(;

7

t]

9

Пiдлога

Потребують поточного ремонту
oKpeMi квартири
Потребус поточного ремонту

По lв.lя
Водостоки

11отребус поточного ремон-ry
Потребують поточного ремонту

сходовi клiтки, сходовi
маршi

Потребують капiтального
ремонту

Балкони. лоджii', ганки
(огородження ба;rкон!в i

В задовiльному cTaHi

Примiтка

згlдIlо
TepMiHy

ефекгивноi
експлуатачii

l0

l2

Смiттепроводи (rutапани,
стовбури, шибери)
Смirr,езбiрнi камери
( водопровiд)
BiKHa

lз

lBepi

ll

Не використовуються,
заблоковано
в наявrrостi

Потребують [Iоточного ремонту
(металевi жа,тюзi)
Потребують замiни (на сходових

згlдно

к.lliтинах)

TepMiHy

ефекгивноi
експлуатацii
14

Вхiлна групи

Потребуе поточного ремонту

l5

Козирки вхiдних груп

l} задовiльному cTaHi

lб

Елекгрообладнання
(щитова, мережi,
будинкове освiтлення)

Потребуе капiтального ремонту

Лiфти (машиннi
примiщення, дверi
машинних примiщень)
Системи цеЕгр:шьного
опалення

Прачюють в паспортному режимi

|,7

l8

]9

20

Системи гарячого

2l

22

згlдно

ремонту

TepMiHy

водопос,гачанIUI

системи холодного
водопостачанrul i

Потребують капiтаtьного
ремонту

ефекгивноi
експлуатацii
згlдно
TepMiHy
ефекгивноТ
експлуатацiТ

згlдно
TepMiHy
ефеюивноТ

Прибудинкова терlтторiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

Потребуе капiтального ремонту

Спортивний майданчик
(обладнання дитячих
майданчикiв)

Потребус замiни

Впсновки

KoMiciT:

експлуатацii
згlдно
TepMiHy

ефекгивноi
експлуатачiТ

технiчний

18-Г

TepMiHy
ефекгивноТ
експлуатацil'

По,требують капiтального

Потребують капiтального
ремонry

кана,riзацii

згlдно

стан

житлоl]ого

бу;tинку

!
й. Жlттловий булинок придатний
по просп. Оболонському,
задов lл
ло експлуатацii у весrrяно-лiтнiй перiол 20 ро
(оцiнка техlriчного стану. висновок
tcTb до експлуатацtl жилого
булинку у нас

Го.rова KoMicii: головний iнженер
Члени KoMicii: iнженер
майстер техлi.rьниtti

[ага огляду

<02>

травlrя 2022р.

к

ченко
кало }{.В.

-, т роцька

€.о.

Л.В.

