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На ник од-508

М. Паламарчук

Актлъ
загального огляду жил

кого 1-А '

Мчштей В.В.
. I. Б. май а

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

од-50Е
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдпис€}лися, комiсiя у складi: головного iнженера Шевчука С.Д.,

майстра т/д Ns 2 Богуш Н.В. та майстра т/д Ns 3 Муштей В,В,

з l7.09.2020p по 19.10.202
(дата початку огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою:

i встановила таке:

(дата завершення огляду)

вул. Калнишевського, 1-А

1.Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 9387,4 кв. м, кiлькiсть

квартир - l44 шт, пiд'iздiв -4, поверхiв - 9.

(перелiк елементiв благоустрою)

п и цьом виявлено:

2. Технiчний стан житлового будинку та його прибудинковоi територii:

Пiд час проведення огляду жилого булинку Nр 1-д по вул. Калнишевського

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджув€UIьних конструкцlй, зовнlшнl та

внутрiшнi Ътiни, стики, nonpi"nro, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи цо, гвп, хвп,
канЙiзацii, лiфти, електрообладнання та прилеглу територiю,

Примiтка

конс динкбкцll
N9

зlп

В задовiльному cTaHi
1 Фундаменти

В задовiльному cTaHi2

В задовiльному cTaHiСтiни

В задовiльному cTaHiГерметизацiя стикiв4

В задовiльному cTaHiПiдлога

Потребуе поточного ремонтуПокрiвля6

Потребують поточного ремонтуВодостоки7

розташованого за адресоIо: вул.

,l. a
508

Висновок про технiчний стан
елемента 1KoHcTpyKuii) булинку

Найменування елемента

Фасади

з
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8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

В задовiльном cTaHi,
потребутоть капiтального

ремонту
9 Балкони (огородження

балконiв i лоджiй)
Частково потребуе поточного
ремонту

10 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

В задовiльном cTaHi ,клапани
заваренi

l1 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

Потребус поточного ремонту,
вiдсутне водопостачання

|2 BiKHa В задовiльному cTaHi

13 Щверi В 3 та 4 пiдiЪдах потрiбно
встановити HoBi дверi виходу Еа
покрiвлю та технiчний поверх

14 Вхiднi групи, ганки Потребуе поточного ремонry
2,3,4 пiд.

15 Козирки вхiдних груп В задовiльному cTaHi

16 Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

Електрообладнання в
задовiльному cTaHi.
Електрощитова потребус
капiтального ремонту.

|7 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Прчцю.ru в паспортному
режимi. .Щверi та примiщення в
задовiльному cтaнi, зачиненi на
замки.

18 Системи центрального
опаJIення

В задовiльному стан, аJIе

потреб}.ють капiтального
ремонту

19 Системи гарячого
водопостачання

В задовiльному cTaHi, але
потребують капiтаJIьного

ремонту
20 Системи холодного

водопостачання i
каншiзацii

В задовiльному cTaHi, але
потребують капiтального

ремонту
21 Прибудинкова територiя

(благоустрiй, асфальтове
покриття)

Потребуе капiтального ремонту

.Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

Вiдсутнi

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по вулицi Калнишевського,
1-А, задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатацii в ociHHbo - зимовий
перiод 2020- 2021 poKiB.

Голова KoMicii: гол. iнженер ОД-508
Члени KoMicii: майстри т/д

Шевчук С.А.
Богуш Н.В.
Муштей В.В.

22


