ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого комітету
23 серпня 2019 року № 221

                                                                                       ЗАТВЕРДЖУЮ :
			                                               Голова комісії,  перший заступник
                                                                                міського голови
					                         (  підпис )  Р. С. Садлівський


       01 серпня  2019 року                                                                                 м.Борислав


А К Т 
 Обстеження конструкцій  квартири №2 житлового будинку № 18 
на вулиці С.Бандери  в м.Бориславі

Відповідно до розпорядження міського голови від 24 липня 2019 року №206-р „Про утворення тимчасової комісії для проведення обстеження пошкоджених конструкцій квартири №2 у будинку №18 на вул.С.Бандери в м. Бориславі” тимчасова комісія, обстежила технічний стан конструкцій квартири №2 будинку № 18  на вулиці С.Бандери в м. Бориславі і виявила наступне :

1.Двоповерховий (другий поверх з мансардними житловими приміщеннями) дерев’яний житловий  будинок № 18 на вул. С.Бандери побудований у 1920 році. Перекриття у будинку дерев’яне, фундамент бутобетоний, покрівля з бляхи по стропильних дерев’яних конструкціях додатково покрита азбоцементними листами хвилястого профілю, зовнішні та внутрішні стіни дерев’яні, штукатурка з вапняного розчину  виконана по дерев’яній  дранці. Приміщення квартири №2 розташовані на першому поверсі у наступному складі:  одного приміщення кухні, одного житлове приміщення та приміщення санвузла.

2. Бутобетонний фундаменту будинку, який розташований під зовнішніми несучими стінами квартири №2 має нерівномірне просідання і частково зруйнований (обсипався). Довжина зруйнованого стрічкового бутобетонного фундаменту становить близько 2,7 м.

3.Штукатурка фасаду та внутрішніх стін квартири має тріщини, у деяких місцях штукатурка відсутня. В основному вся штукатурка потребує заміни.

4.У квартирі №2 на стелі приміщень кухні видно замокання та тріщини штукатурки, а також відсутність штукатурки площею близько 1,1 м²1,1 м². 

5. Покрівля над квартирою №2 у двох місцях протікає.

6.У квартирі №2 ремонт не проводився більше 10 років, відсутні речі побуту і видно, що в ній вже роками ніхто не проживає. В інших трьох квартирах мешканці проживають і утримують квартири у належному стані. 






Висновок: 
	Беручи до уваги вищенаведену інформацію та розглянувши висновок експертизи з технічного обстеження від 22.12.2018 року №6215.18.46.10.04.41.20/6801 вважаємо, що будівельні конструкції квартири №2, фундамент стіни і покрівля будинку над квартирою №2 перебуває у аварійному стані і потребує капітального ремонту.


2) Відповідно до п.13 постанови Кабінету Міністрів України від 7 червня 2017 р. № 406 «Про затвердження переліку будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію», де вказано : «відновлення окремих конструкцій будівель та споруд з метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (аварій) та відновлення функціонування об’єктів, призначених для забезпечення життєдіяльності населення, без зміни їх геометричних розмірів», власнику квартири №2 потрібно провести капітальний ремонт конструкцій фундаменту, стін покрівлі та перекриття  та покриття, які знаходяться у квартирі, під нею і над нею без дозвільних документів з метою попередження утворення надзвичайної ситуації.
                   
3) Відповідно до ст..2 та ст..7 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» власник квартири № 2 зобов’язаний провести капітальний ремонт конструкцій фундаменту, стін покрівлі та перекриття  та покриття, які знаходяться у квартирі, під нею і над нею.  Капітальний ремонт місць зального користування власники інших квартир будинку повинні провести спільно.
  
Члени  комісії:    
                              1. Левицький О. Л.      (підпис)

                              2. Баумкертнер Т. Б.     (підпис)
 .

                              3. Плоскодняк  О. В.      (підпис)
                         




Керуючий справами виконкому                                                         І.М.Кобилецький



