
Акт
загального огляду житлового булинку,

розташованого за адресою: пр_т Г.Сталiнграда, 1

КП кКеруюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського раЙону м. Киева>,

од-501
(назва виконавця пос.гryг)

Ми, що нижче пiдписа.ltися, комiсiя у складi: головного iнженера Шумiк Л.I.,
iнженера з органiзацii експлуатацii та ремонту i-i категорii Шембель Т.М.,
майстра технiчноiдiльницi БiлокриницькоiЛ,Г.

з 2З.OЗ.2020 по 26.03.2020
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: просп. Героiв Сталiнграда, 1,

i встановила таке:
1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 5670 кв, м, кiлькiсть
квартир - 126 штук,
На прибудинковiй територii розмiщено дитячий та спортивний майданчики.

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан житлового будинку та його прибудинковоi територiТ:
Пiд час проведення огляду житлового булинку ЛЬ l по просп, Героiв Сталiнграда

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджув&,lьних конструкшiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий, спортивний майданчики та
прилеглу територiю.

и цьо виявлено:
Примiткалъ

з/п
Найменування елемента
(KoHcTpyKuii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (KoHcTpyKlrii) булинку

l Фундаменти В задовiльноr.tу c,t,aHi

2

з

Фасади

Стiни

В задовiльнопtу cTaHi

В задовiльному cTaHi

4 Герметизованi стики В задовiльному cTaHi

5 Пiдлога

6 Покрiвля В задовiлыlоrл1, с,ганi

Бiлокри ll rr цька. Л.Г.
(П.I.П. пlalic гра)

I

] 

В заловiльному cTaHi



,7 Водостоки Поrребують поточного ремонту

8 Сходовi клiтки, сходовi Mapuri Потребують капiтального
ремонту
В задовiльноlчtу cTaHi9 Балкони, лоджii, ганки

(огородження балконiв i лолlкiй)
Смiтгспроводи (клапани, с,говбури,
шибери)

В задовiльному cTaHi

1l Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

Потребус замiни шибер

12 BiKrra Жалюзi потребую,гь ремонту

13 .Щверi

|4 Вхiднi групи

15 Козирки вхiдних груп В задовiльному cTaHi

16 Електрообладнання (щитова,
мерелti, будинкове освiтлення)

Електрощитова та
електромережi потребують
поточного ремонту

|7 Лiфти (машиннi примiщення, лверi
машинних примiщень)

Працюють в паспортному
режимi

18 Системи центрirльного опаJlсIlня Потребують ttапiтацьнот,о

реN,Iонту
19 Системи гарячого водопостачаншI Потребують капiт&rьного

ремонту
20 Системи холодного водопостачання

i каналiзацii
В заловiльному с,ганi

21 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове покриття)

Асфапьтове покриття потребуе
капiтального ремонту

22 Щитячий та спортивний май;lанчики
(обладнання дитячих майданчикiв)

В lалсlвiл bHtlvy caHir aptto-
технiчному cTaHi. Потребуе
доукомплектування сучасними
елементами.

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по
просп. Героiв Сталiнграда, 1, дитячий та спортивний майданчик - задовiльний.
Житловий будинок придатний до експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод2020р.

(ouiHKa технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiол)

Голова Koмicii: головний iнженер ОД-501 tIIvMiK Л.I.

Члени KoMicii: iнженер 1-i категорii Шембель Т.М.

Майстер технiчноiдiльницi

,Щата огляду к2б> березня 2020р.

Бiлокриницька Л.Г.

l0

| Потребують замiни та
| 
"сrановлепп" 

на сходовiй клiтинi
В задовiльному cтaHi

l


