Акт

загаJlьного огляду жилого будинку,
розташоваЕого за адресою: просп. Оболонський, 38-А

Сергiснко I.B.

(I1.I.Б. майстра)

КП <Керуюча компанiя

з обслуговування

житлового фонду Оболонського раЙону м. Ки€ва>,

од-502

(пазва викоtrазця послlт)

Ми, що Еижче пiдписtulися, комiсiя у складi: головного iнженера Костюченка С.О.,
майстрiв техдiльниць Сергiенко I.B., Конопленко В.Ф.
:з 19.04.2022р.
по 19.04.2022p.
(ilага початку огляду)

(дата завершення оглялу)

провела огляд жилого булинку за адресою: проспект оболонський з8-А
1 встановила таке:
1. Житловий будинок, загЕIпьна площа якого становить l01 12,99 м2, кiлькiсть квартир
- l44 шт.

Технiчнпй стаfi ,китлового будинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огJIяду житлового будинку л! 38-А по просп..оболонському
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджуваJIьних конструкцiй, зовнiшнiх та
внутрiшнiх cTiH, стикiв, покрiвлi, пiдлоги, BiKoH, дверей, системи ЦО, ГВП, ХВП,
2.

каналiзацii, лiфтiв, електрообладнаннJI та прилеглоi територii.
п и цьо виявлено:
Найменуванru елемента
Висновок про технiчний стан
JФ з{
кон
Ktl11 б дин
елемента (конструкцii) будинку
eH,l,

1

Фасад

з

С,r,iни

Потребус поточного ремонry
llня
Потребують поточного ремонту

4

Герметизованi стики

Потребують поточного ремонту
oKpeMi квартири

)

п

6

1

I

В задовiльному cTaHi

2

дл о га

Приrчriтка

Потребуе поточного ремонту

Покрiв",rя

Потребуе поточного ремонту

Водостоки

Потребlтоть поточного ремоЕту

Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Потребутоть капiтальноtо ремон

I

I

Е

згlдно з
термiнами
с ект ивноТ

експлуатацll

Балкони, лоджii, ганки

9

Смiттепроводи (клапани. стовбури.

10

шибери)

Смiттезбiрнi камери

1j

водоп

Ганки потребують поточного
ремонту в2-4 л.
Законсервованi, потребують
поточного ремонту

в наявностi

вiд)

12

BiKHa

В задовiльному cTaHi

1з

IBepi

Потребують поточного ремонту
в пiдвал та на техповерхи

14

Вхiднi групи

Потребують поточного ремонту

15

Козирки вхiдних груп

Потребують поточного ремонту

Електрообладнання (щитова, мережi,

16

будинкове освiтлення)

Лiфти (малипнi примiщення, дверi

|7

машиЕних примiщень)

згlдно з
термiнами
ефективноi
експrryатацii

Потребуе капiтального ремонту

Прачюють в паспортному режимi
згlдно з

l8

Системи центрального оп€tлення

термiнатrли

Потребують капiтального ремонту
ефективноi

i!)

Системи гарячого водопостачання

Потребують

20

Системи холодного водопостачан
каналiзацii

Потребують

21

Прибудинкова територiя
I

(б,;lагоl,стрiй, асфапьтове покриття)

експл атацll
згlдно з
термiнами
капiтал ьного ремонту
ефекгивноi
експлуатацii
згlдно з
термiнами
капiтального ремонту ефекгивноi

експлуатаtii

Асфальтове покриття потребу€
ремонту

Висновки Koмicii: технiчний стан житлового будинку по проспекту Оболонському
ЗS-А - задовiльний. Житловий будинок придатний до спlryатацii у весняно-лiтнiЙ
перiод 2022 року.

експJryатацll )t(итлового

(ortiHK а технl!шого cтllнy, висновок про готовн

булинку у насry lIнии

Голова Koмicii: головний iнженер
Члени KoMiciT: майстер т/д
майстер т/д
[ата оглялу < 19 > квiтня 2022р
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' Конопленко В.Ф.

