
Акт
загального огляду житлового булинку,

розташованого за адресою: пл. ОболоЕська,2

Сорочинська Т.В.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського раЙону м, Киева>,

од-501
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Шумiк Л.I.,
iнженера з органiзацii експлуатацii та ремонту l-i категорii Шембель Т.М.,
майстра технiчноi дiльниui Сорочинськоi Т.В.

з 10.03.2020р. по 13,03.2020р.
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: пл. Оболонська, 2
i встановила таке;
1. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 6022,0 кв. м, кiлькiсть
квартир - 90 штук.

2. Технiчний стан житлового будинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду житлового булинку JФ 2 на пл. Оболонськiй,

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджува"пьних конструкчiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry,, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання та прилег.цу територiю.
п и цьо виявлено:
Nъ

з/п
Найменувантrя елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (KoHcTpyKlii) будинку

Примiтка

1 Фундаменти В задовiльному cTaHi

2 Фасади В задовiльному cTaHi

3 Стiни В задовiльному cTaHi

Герметизованi стики В задовiльному cTaHi4

5 Пiдлога В задовiльном1, cTaHi

6 Покрiвля В задовiлыrому cTaHi

7 Водостоки В задовiльному cTaHi



8 Сходовi клiтки, сходовi маршi Поrребують капiтального

ремонту
9 Ба,rкони, лоджii, ганки

(огородження ба.rконiв i лоджiй)
В задовiльному cTaHi

l0 Смiттепроводи (к,rапаrtи,
стовбури, шибери)

Потребус зал,tiни шибери

11 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

В задовiльному cTaHi

|2 BiKHa Г[огребують замittи на 1 поверсi

13 !Bepi Поrребують замiни та
встанов.rIеtlня на сходовiй клiтинi

14 Елекrрообладнанrtя (щитова,
мережi, будинкове освiтлення)

15 Лiфти (машиннi примiщення.
дверi машинних примiщеlrь)

Праuюють в пасllортном)
режимi

lб Системи центрального оп&'tеIIня Потребус капiта.ltьного ремонту
|,7 Системи гарячого

водопостачаншl
Потребус капiтального ремонту

18 Системи холодного
водопостачання i кана,riзацii

Потребуе капiтапьного ремонту

19 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покрлrтгя)

Асфальтове покриття потребус
капiта,rьного ремонту

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по пл. Оболонська,2,
задовiльний.
Житловий будинок придатний до експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод 2020р.

(оцiнка технiчного стану. висновок про гот,овнiсть до експлуатацiI жилого
булинку у наступний lIерiол)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-50l Шумiк Л.L

Члени KoMicii: iнженер 'l-i категорii Шембель Т.М./l

( ',-'4"с(Майстер технiчноi дiльницi

.Щата огляду <13> березня 2020р.

| 
В заловiльному cTaHi I

I

I

Сорочинська Т.В.


