Акт

загального огляду жилого будинку,
розташованого за адресою: просп. Героiв Сталiнграла 19-А
Напханюк Л.М.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя

з обслуговування

житлового фонду Оболонського району м. Ки€ва)

од-501

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Шумiк Л.I.,
iнженера з органiзацii експлуатацiТ та ремонту 1-i категорii Шембель Т.М.,
майстра технiчноi дiльницi Напханюк Л.М.
з 12.10.2020р.
(дата початку

по 16.10.2020p.

оглялу)

(лата завершення оглялу)

провели огляд житлового будинку за адресою: просп. Героiв Сталiнграда 19-А
i встановила таке:

1. Житловий булинок,

загаJIьна площа якого становить |1229,60

кв.

м,

кiлькiсть квартир - 21б
На прибулинковiй територii розмiщено 2 дитячих майданчики
(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стап жилого булинку та його прибудинковоi територii:

Пiд час

проведення огляду житлового булинку Np19-A на просп. ГероТв
Сталiнграла комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй,
зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю,, пiдлогу, BiKHa, лверi, системи I{O,
ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячих майданчикiв та
прилеглу територiю.
п и цьо виявлено:

м

Найменування елемента

l

Фундамент
Фасад
Стiни
Стики
Пiдлога
Покрiв.rя
Водостоки

зlп (конструкцii) будинку

2

з

4
5

6
7
8

9

Сходовi к,riтки, сходовi
маршi
Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджiй)

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкчii) булинку
В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHHi
Потребують поточного ремонry
В задовiльному cTaHi
Потребуе капiтального ремонту
Потребують поточного ремонту
Потребують капiтапьного ремонту
1.3-5 пiд.
В задовi;tьном1, с ганi

Примiтка

Потребують замiни шибери

l2

Смiтrспроводи (клапани,
li
стовб и, ши
Смiтгезбiрнi камери
(волопровiл)
BiKHa

lз

lBepi

l4

Вхiлнi групи

l5

Козирки вхiлних груп

lб

Елекгрообладнання (щитова,
мережi, булинкове
освiтлення )
Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)
Системи центраJIьного
опалення
Системи гарячого
водопостачання
системи холодного
водопостачання i каналiзацii
Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покритгя)
Дитячi майданчик
(облалнання )

Потребують встановлення на
технlчном пове l
Потребують поточного ремонту 1-5
пiд.
Потребують поточного ремонту 1-5
пiд
Елекгрощитова та елекгромережl
потребують капiтального ремонту.

l0

ll

|7

l8

l9
)п
21

22

В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHi

Прачюють в паспортному режимl
Потребують капiтального ремонту
Потребують капiта.пьного ремонту

Потребують капiтального ремонту
В задовiльному cTaHi
В задовiльному санiтарно-технiчному
cTaHi

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку на
просп. Героiв Сталiнграда l9-A, дитячих майданчики - задовiльниЙ.

Житловий будинок придатний до експлуатацii осiнньо-зимовий перiод 20202021р.р.
(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер
Члени KoMiciT: iнженер

1-Т

од-50l

Шембель Т.М.

кате

Напханюк Л.М.

Майстер технiчноi дiЛьницi
'/.:

.Ц,ата

огляду к16

>

жовтня 2020р.

Шумiк Л.I.
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