
Акт
загальпого огляду я(илого будппку,

розташованого за адресою:,Щ5rбровицька,10,
Iлларiонова А.О

КП <Керуюча компанiя з обсJryговуваннJI житлового

фонду Оболонського району м. Ки€ва>),

од-50б
( liазва виконавця послlт)

Ми, щО нижче пiдпиСмися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.М.,

iнженера 1-i категорii Сопрунець В.М., майстра тех,дiльницi
IлларiоноваА.О.

з22.09.2020 р по 2з.09.2020 р.
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: вул. Дчбровицька.l0 i
встановила таке:

1. Житловий будинок, загаJIьЕа площа якого стаIIовить 7410,3 кв. м,

кiлькiсть квартир - 96 шryк.
наприбулинковiЙтеГИТ;g$*?;},]ЖН"liагоустрою)

2. Технiчний стан жилого булппку та його прпбудппковоi терпторii:

Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns 10 по вул, .Щ;rбровицька

комiсiя n"p"uip"nu стан несr{их та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi

та BHyTpiЙHi .Ъi"", .r"*", покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи цо, гвп,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та

прилеглу територiю.
При цьому виявлено:
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8 сходовi клiтки, сходовi
марш1

потребують капiтального ремонту
|,2 пд.

9, Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i

потребують поточного ремонту
1,2 пiд.

l0 Смiттспроводи (клапани,
стовбури, шибери) ани Hl

ll Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

отребуе ремонту та вiдновлення
допостачання

11 BiKHa

замiни 1,2 пiд.
12 lBepi потрiбно встановити HoBi дверi на

окрlвлю та на сход.кJIlтинЕlх
1 пlд.

1з Вхiднi групи
задовlльно cTaHl

|4 озирки вхlдних груп отребують поточного ремонту
|,2 пiд.

l5 лектрообладнанtп (щитова,
ережi, будинкове

Електрощитовi потребlтоть

lб Лiфти (машиннi
примlщення, дверl ацюють в паспо о ежимl

|7 Системи центЕuIьного
опаJIення задовlльно cTaHl

18 Системи гарячого
водопостачаншI В задовiльно му cTaHi

l9 Системи холодного
допостачаншI i каналiзацii В задозiльному cTaHi

20 рибудинкова територiя
благоустрiй, асфальтове
окритгя)

Не вiднов. благоустрiя пiсля
проведення робiт прац ГIАТ
<КиТвенерго>, асфальт.приб.теD.

2| .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по вул. ,,Щубровицька
10, - задовiльний. Житловий булинок придатний до експлуатацii в ociHHbo-
зимовий перiод 2020-202| pol<y,

(оцiнка технi.шого cтilнy, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у насryпний перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-50б

Члени KoMicii: iнженер l-T категорii

маистер тех. дlльницl

Сахно С.М.

Сопрунеilь В.М

.Щата огляду ((_ > 2О2О р.

Iлларiонова А.О.

l

l

часткового поточного ремонту

l


