Акт

загального огляду r{птлового rкилого булинку,
розташованого за адресою: просп. Оболопський, 22-А

_Вiльна дiльниця_

(П.I.Б. майстра)
KI1 <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонлу Оболонського району м. Киево>,

од_502

(на;ва виконавця гlослуг)

Ми. що нижче

Костюченка €.О..

у

складi: головного

iнженера
iнженера Рикало Н.В., майстра техдiльницi TpoubKoT Л.В.

з02.05.2022р.
(дата початку

пiдписалися, комiсiя

по

огляду)

02.05.2022о,
(дата завершення огляду)

IIровела огляд житлового булинку за адресою: просп. Оболонський. 22-А
I вс гановlUIа такс:
;кrrгловий будинок. загaLпьна площа якого становить '7655,7 м', кi.ltькiс,гь
квартир
l08пrг,

l.

-

2.

на прибулинковiй тери,горiТ не розмiпrуються iгровi елементи.
(перелiк елементiв благоустрою)
2. Т'ехнiчний стан tкитлового булинку та його прибудпнковоi територii:

t

час проведення огляду житлового булинку N9

22-А
на просп. Оболонському комiсiя перевiрила стан несучих та огороджув.lлыlих
консlрукцiй, зовнiшнiх та внутрiшнiх cTiH, стикiв, покрiвлi. пiдлоги. BiKoH. лверей.
сисl,е\rи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзаuii', лiфтiв, е.lIекгрообладнання, дитячi, спортивнi
Пt

vайданчи ки та приJIеглу територiю.
Прll uьом1, виrIвлено:

з,/п

Найлtенування елемента
(KoHcTpyKuii) булинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) будинку

l

Фундаменr,

В задовiльному cTaHi

2

Фасад

В задовiльному cTaHi, апе

}ф

-)

С,гiнлr

:l

Герметизованi стики
l

6

Iiдлога

IIокрiвля

Приплiтка

потребус фарбування (графiтi)
В задовiльному cTaHi

Потребують поточного ремонту
oKpeMi квартири
Потрбус капiтаIьного ремонry

Потрбуе капiтального ремонту

згlдно
TepMiHy

ефективноi
експлуатацii
згlдно
TepMiHy

ефективноi
експлуаталii

TcpMlHy

рсмон,гу

8
I

сходовi клiтки. сходовi

Потребують капiтального

марrпi

ремон,гу

ефекгивноi
експJl aTall,tl
згrдно
TepMiHy
ефекгивноТ
I

9
I

I

Пт1l
l')

Балкони, лоджii', ганки
(огороджеtlня ба.пконiв i
лоджiй)
CMiTr спроводи (клапани.
сl9вбl,ри, ,циберФ
Смiтr,езбiрнi камери
( во.lопровiл)
lliKHa

В задовiльному cTaHi

експлуатацii

Не використовуються,
заблоковано
в наявностi
Потребую,гь замiни

згlдно
TepMiHy

ефекгивноi
експлуатацii

l
l

lз
l4

/{Bepi

l5

Козирки вхiлнлtх груп

lб

[]леюрообладнання
(щитова, мережi,
б,чдиttкове освiтлення)

11отребус капiта.пьного ремонту

JIiфти (маulиннi
tIримiщення. дверi
]\lаIIIинних
имlщсtlь
Систсми центр,Iльного

Працюють в паспортному режимi

Rхiлнi груrlи

I

|,/

l8

Il
{)

20
l

2l

(,IIа_lсння

Системи гарячого
водопостачання

I

I

В задовiльному cTaHi
|-Iотребують поточного ремонlу

I

Iотребують капiтального

згlдно
TepMiHy
ефекгивноТ
експлуатацiТ

згlдно

ремон,гу

TepMiHy

Потребують капiтального
ремонту

TepMiHy

(]истеми холодного
водопоста.lання i
кана;liзацii

Потребують капiтального
ремонту

Прибудитrкова терlтгорiя
(благоустрiй, асфальтове

Потребус капiтального ремонту
пiшIохiдна дорiжка за будинком

ttокрлtтгя)

ефеrгивноi
експлуатацii
згlдtlо
ефеюивноi
експлуатацii
згrдно
TepMiHy

ефекrивrlоi
експлуатацii
згrдно
TepMiHy
ефекгивноТ

експлуатацii

Виснrlвки KoMiciT: технiчний сl,ан
житлового булинку
Ilo просп. Оболонському, 22-А - задовiльний. Житловий будинок придатний до
ексшrуатацii у вссняно-лiтнiй перiод 2022року.

I

(оцiнка технiчного стану. висFIовок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у насту пнии пе pl
Голова KoMicii: головний irrжeHep
ЧreHrl KoMicii: iнженер
майстер техдiл ьн ицi

f[aT,a trгляду <02>

травня 2022р

Костюченко е.о,
икало Н.В.
Троцька Л.В.

