
Акт
загального огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: пл. Оболонськаr 8

Сорочинська Т.В.
(П.I.П. майстра)

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

од-501

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

з 10.0З.2020р по l З.OЗ.2020р.
(дата початку оглялу) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: пл. Оболонська, 8

i встановила таке:
1. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 12912,0 кв. м, кiлькiсть
квартир - 179 штук.
На прибуаинковiй територii розмiщено дитячий майданчик.

(rreperiK елелrентi в б,,rагоl,сr,рою)

2. Технiчний стан житлового будинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду житлового булинку J\& 8 на пл. Оболонськiй, комiсiя

перевiрила стан несr{их та огороджув€uIьних конструкчiЙ, зовнiшнi та внутрiшнi
стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii,
лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу територiю.
п и цьо виявлено:

Висновок про технiчний стан
c.le]\leHTa коIIс KIll1 о дин

Jф
зlл

Найменування елемента
(KoHcTpyKuii) будинку

Примiтка

1 Фундаменти

2

з

Фасади

С,гiIIи

I} задовiльноr,tу cTaHi

I} задовiлыtому cTaHi

11отребують поточного ремонту4 Герметизованi стики

5 Пiдлога В задовiльному cTaHi

6 Покрiвля Потребують капiтацьного
ремонlу
Потребують поточного ремонry1 Водостоки

(назва виконавця пос,rrуl )

| 

В .uoouln"roMy cTaHi

I



8 Сходовi клiтки, сходовi маршi Потребують капiга..tьного

ремонту
9 Балкони, лоджii, ганки

(огородження балконiв i лоджiй)
Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Потребуе замiни шибери

l1 Смiтгезбiрнi камери
(водопровiл)
BiKHa

В задовiльному cTaHi

Потребують замiни11

I2 ,Щверi В задовiльному cTaHi

iз Вхiднi групи

14 Козирки вхiдних груп В задовiльному cTaHi

l5 Елекгрооблалнання (щитова,
мережi, будинкове освiтлення)

В задовiльнолtу cTaHi

Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiцень)

Працюють в паспортному
ре>ttимi, потребують замiни

Системи центрального опilтення Потребус капiта,тьного ремонту

l8 Системи гарячого водопостачання Потребус капiтального ремонту

l9 Системи холодного
водопостачання i каналiзацii
Прибудинкова тери,горiя
(благоустрiй, асфа,льтове
покритгя)

Асфальтове покри,ггя потребуе
Kar tiTa,,l ьн ого pe]\l оIIч-

.Щитячий майданчик (обладнання
дитячих майданчикiв)

В задовiльном1 caHiTapHo-
технiчному cTaHi. Потребуе
доукомплектування сучасними
елементами.
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Висновки Koмicii: технiчний стан житлового будинку по пл. Оболонська,8,
ди"lячиЙ маЙданчик задовiльниЙ.
Житловий будинок придатний до експлуатацii в весняно-лiтнiй перiол 2020р.

(оцiнка технi.rного стану, висновок про готовнiсть до експлуат l )l(иjIоI,о

|.7

булинк1, у настl,пний перiо:)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-50l vMiK Л.I.

ILпени KoMicii: iнженер l -i категорii /rЦ/- Шембель Т.М.

Майстер технiчноi дiльницi t Сорочинська Т.В.о.а

,Щата огляду <1З> березня 2020р.

В задовiльному cTaHi l

10

Потребують поточного pcMOH,lу

16

1,7

Потребус капiтапьного ремонту

l
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