
Акт
загального огляду я(илого будинку,

розташованого за адресою: MaKiiBcbKar10.

Iлларiонова А.О

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового

фонду Оболонського району м. Киево>,
о -506

(назва виконавця посrryг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.М.,
iнженера l-i категорii Сопрунець В.М., майстра т.дiльницi IлларiоноваА.О.

з 2| .09.2020 р.
(дата початку огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. МакiiЪська.lO i встановила
таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 8038,2 кв. м,

кiлькiсть квартир - l 17 шryк.
На прибудинковiй територii розмirrtуrоться

(перелiк елемептiв благоусцою)

2. Технiчвпй стан жилого булпнку та його прпбудпнковоi територii:' 
Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns l0 по вул. MaKiiBcbKa

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та

прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

s

п
енуванюI елемента

бкон кцll ди

Примi
тка

l ундаменти
задовrльво cTaHl

2
асади

задовlльно cTaHl
.5 тlни

4 ерметизованl стики
задовlльно cTaHr

(

5 длога

задовlльному стан1в
6 Покрiвля

7 Водостоки
задовlльно cTaHl

l

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) будинку

потребують поточного ремонту

поmебуе поточного ремонту



8 сходовl кJIlтки, сходовl
маршi потребують капiтального ремонту

1-2 пiд.(вик поточ ремонт 1,2 пiд з1

9 Бмкони, лоджiТ, ганки
(огородження балконiв i задовlльно стан1

Потребу+оть часткового поточного
ремонту стовбури,клапани заваренi

10 мiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

1l Смiттезбiрнi камери
(волопровiд)

Потребус вiдновлення
водопостачання

l1 BiKHa
б замiни 1-3 пiд.

12 Щверi
задовlльно стан1

1з Вхiднi групи
В задовiльному cTaHi

14 Козирки вхiдних груп
В задовiльному cTaHi

15 Електрообладнання (щитова,
мережi, будинкове В задовiльному ctaнi

lб Лiфт1 (машиннi
примlщення, дверl Працюють в паспортному режимl

1,7 Системи центрмьного
опаJIенЕя В задовiльному cTaHi

18 Системи гарячого
водопостачаннJI задовlльно cTaHl

l9 Системи холодного
водопостачання i каналiзацii

задовiльному cTaHi , потребують

20 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

В задовiльному cTaHi( ямковий
ремонт 2020р)

2\ Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по вул. MaKiiBcbKa,10,
- задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатацii в ociHHbo-

зимовий перiод 2020-202l polcy.
(оцiнка технi.шого cтalнy, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого

булинку у наступний перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-506

Члени KoMicii: iнженер l-i категорii

майстер тех. дiльницi

.Щата огляду (_ ) 2020 р.

о С.М.

Сопрунець В.М.

Iлларiонова А.О.

по2поверх)

виконання ремонту


