Акт

загального оrляду житлового жилого будинку,
розташованоrо за адресою: просп. Оболонський, 22

_Вiльна дiльниця_
(П.I.Б. майстра)

КП <Керуюча компанiя

з обслуговування

житлового фонду Оболонського району м.
оД=502
( назва виконавru послуг)

Ми, що

Кисва>>,

нижче пiдписа,'tися, комiсiя

у

складi: головного

iнженера
Коgrюченка С.О., iнженера Рикало Н.В., майстра техдiльницi Трочькоi Л.В.
з 02.05.2022р. по
02.05.2022р.
(дата початку огляду) (дата завершення ог;rялу)

провела огляд житлового булинку за адресою: просп.
i встановила таке:

оболонський

22

l.

житловий будиноц загальна площа якого становить '7655,'l м2, кiлькiсть
квартир - l08пrг,
2. на прибулинковiй територii не розмiщуються iгровi елементи.
(перелiк елементiв благоустрою)

2.

Технiчпий стан )t(птлового будинку та його прибудпнковоТ територii:

Пiд

час проведення огJlяду житлового булинку Ns

22

на просп. Оболонському комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувilльних

конструкчiй, зовнiшнiх та внутрilшнiх cTiH. стикiв, покрiвлi, пiдлоги. BiKoH, дверей.
системи ЦО, ГВП. ХВП, каналiзацii, лiфтiв, елекгрообладнанrrя, дитячi, спортивнi
майданчики та прилеглу териr,орiю.
При чьому виявлеltо:
Наймен5zвання елемента

з/п

(конструкчii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (KoHcTpyKuii) булинку

1

Фунаамент

В задовiльному cTaHi

)

ФасаJ

В задовiльному cTaHi, але

Стiни

потребус фарбування (графiтi)
В задовi;tьному cTaHi

Л'9

J

Примiтка

I

1
5

5

Гермегизованi стики

Потребують поточного ремонту
oKpeMi квартири

Пiдлога

Потребують капiтального ремонту

Покрi вj]я

Потребують капiтапьного ремонту

l

I

згlдно
TepMiHy
ефективноi
експлуатацii
згlдно
TepMiHy
ефективно'i
експлуатацii

I

I

Сходовi клiтки, сходовi
маршi

tt

Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджiй)
Смiтгепроводи (к,rапан и.
стовбури, шибери)
Смiтгезбiрнi камери
(водопровiл)

9

10

l1

TepMiHy

Потребують капiтального
ремонту

TepMiHy

Потребують замiни

згlдно

!,Bepi

Потребують замiни

TepMiHy
ефекгивноТ
експлуаташiТ
згlдно

Вхiлнi групи

Потребlтоть капiтального ремонry

I
I

l4

l5

lt)

17

18

TepMiHy
ефекгивноТ

Елек lрообладнання
(щитова, Mepexii,
будиtlкове освiтлення)

Потребуе капiтального ремонту

ефективноi
експлуатацiТ
згrдно

Лiфти (машиннi
примiщенrrя, дверi
машинних примiщень)
Системи ценц)aшьного

Прачкtють в паспортному режимi

Системи гарячого
водопостачання

Системи холодного
водопоста.lання i

канаliзацii

2\
I

TepMirry
ефективноТ

експлуатацii
згlдно

l1рибудинкова територiя
(благоусrрiй, асфальтове
покритгя)

I

TepMiHy

TepMiHy

I

ефективно'i
експлуатацii
I
I

Потребують капiтальнtlго

згlдно

ремонту

TepMiHy

Потребують капiтального
ремонту

TepMiHy

Потребують капiта,,Iьного
ремонту

TepMiHy

I

20

експлуатачii
згrдно

Потребують капiта,тьного ремонту

Козирки вхiдних груп

опalлсння

19

ефекгивноi
експлуатацiТ

Не використовуються,
заблоковано
в наявностi

1

13

ефеюивноi
екс
aTatIll
згlдно

В задовiльному cTaHi

t] lKHa

12

ремонту

В задовiльному cTaHi

ефекгивноi
експлуатачiТ
згlдно
ефекгивноi
експлуатацii
згlдно
ефекгивноi
експлуатацii

I

житлового булинку
задовiльний. Житловий будинок придатний ло
експлуатацiТ у весняно-лiтнiй перiод 2022 року,
Висновкп

KoMicfi:

технiчний стан

по просп. Оболонському, 22

,

(оцiнка технiчного сl,ану. висновок про готовнiс,гь .1о с ксплуатацll жилого
iод)
булинку у насry
/,,

Голова KoMicii: головний iнженер
rlлени KoMicii: iнженер
майстер техдi. t ьницi

flaTa огляду <02> травня 2022р.

|_

енко €].о.
кало Н.В.
Трочька JI.В.

