Акт

загального огляду жилого будишку,
розташованого за адресою: просп.Оболонський, 28

_Конопленко В.Ф._
(I1.I.Гl. майстра)

KlI <Kepyo.ia компанiя з обсJryговування
ll{i.tтлового t|онду Оболонського району м. Киева>,

од-502

(назва виконавця пос.ц}т)

Nlи, що них:че пiдписаJIися, комiсiя у складi: головного iнженера Костюченка е.О.,
ilrжettepa 1-i категорii Рикало Н.В., майстра Конопленко В.Ф.
з |2.05.2а22р.
по 12.05.2022 р.
(даrа початку огJIriду)
l:Iр()вела оtлr{л жилого
1

(дата завершення огляду)

булинку за адресою:проспект оболонськи й 28

всl,аЕов]4па таке:

Житловий будинок, загЕLпьна площа якого становить 2l688,2KB. м, кiлькiсть квартир
318шryк.
На прибудиrrковiй територii розмiщуеться l дитячий майданчик
1

.

*

(nci,io:Ti к

2,

елементiв благоустрою)

Техпiчний стан я(илого булинку та його прибудинковоi територii:

I-Iiл час I;роведеннJI огляду жилого будинку Ng 28 по просп.Оболонському комiсiя

перевiрила отан несучих та огороджувzulьних конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi
сз,iitи, стики, покрiвлюо пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, кана.lliзацii,
,l ir|lT1.1, елект,эообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та прилегJry територiю.
il и цьоl!I\l !!iявлено:
J$.' з/i Найме пуваннJI елемента
Висновок про технiчний стан
Примiтка
(Koi-lcT )
ll б дин
елемента (конструкцii) будинку

В задовiльному cTaHi

Фундаменти

I

I

)
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Фасадtt

В задовiльному cTaHi

Стiни

7п.потребуе простукування
асадноt плитки
В задовiльному cTaHi

I

4

Гермеl,изованi стики

5

Пiдлога

потребують ремонту oKpeMi
ква
и
В зедовiльному cTaHi

Покрil,,l я

rIотребуе поточного ремонту

7

l Водсlсlтlки
Сходtо;зi ютiтки, сходовi

потребlтоть поточного ремонту

потребують капiтального

згlдно ]

vаршi

Балкоl-, лt, лоджii, ганки
В задовiльному cTaHi
(ого
ня ба:tконiв i лоджi
Смiттспроводи (клапани, сто заблоковано

9
10

шшбе

1l

l]
]

термlнzlми
ефективноi
експлуатацiТ

ремонту

t3

14

в наявностi

BiKHa

В задовiльному cTaHi

ifuepi
,

i5
16

Смiттсзбiрнi камери
водс]tl о овlд

]

Вхiдвi групи

[Iотребують замiни в бп.
В задовiльному cTaHi

Козирки вхiдних груп

Потребують ремонry 5,6п.

ЕлекцообладнанЕя (щито

Потребуе поточного ремонту

освiтлення)
t__-_+
l Лiфти (маlппннi примiщення,
.щерi мiiшинних примiщень)

|7

Фдr]!ýt lBe

Працюють в паспортному
режимi
в задовlльному стан1

Сисr,еrtt.t центрального
опiulе] l Jя

Потребують поточного ремонту

Систеrtи гарячого
ВОДОlI,,,С]ТаЧаННЯ

СистеrIи холодного
водопLrстачання i канал
Прибу,rинкова територiя

.')

Потребують поточного ремонту
в задовlльному стан1

(бrагоу.rрiй. асфа,rьтове
,)

_*_*пoKpll]-1 я

{итячlrй майданчик

потребуе дооблаштування
формами

(обладt tаrтня,lитяч}D(

майлан,rпкiв)
R

rlсшlrвки коуiсii:технiчн ий стан

!i,

ового будинку по проспекту Оболонському,
ниЙ. ЖитловиЙ будинок придатний до

-

дитячоt,о майданчика

зад
е (сn.lyaтat_lii .l весняно-лiтнiй лерiол 2
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,

сцlнка технl.пtого

ку.

висн
булинкч у

стш{_ч.

костtоченко С.о

Г'олова KolIicii: головний iнженер

Ч.lени KoMic:ii: iнженер

1-Т

категорii

маистеD

д|.тга ог,тя:tу <12>

травня 2022р.

готовнlсть до експлуатацtl жилоl,о
нии п
д)

i

Рикало Н.В.

Конопленко В.Ф.

