
Акт
загального огляду жилого будпнку,

розташованого за адресою: MaKiiBcbKar4

шевченко о.ю

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового

фонду Оболонського району м. Киевa>),

дiльниця-506
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у скJIадi: головного iнженера Сахно С.М,
iнженера 1-i категорii Сопрунець В.П., майстра тех,/дiльницi Jrlb4 Шевченко
o.1o.

(дата початку огляду) (дата завершепня оглядr)
провела огляд жилого булинку за адресою: вул. MakiiBcbka.4 i встановила
таке:

1. }Китловий будинок, загальна площа якого становить 3З66 кв. м,
кiлькiсть квартир - 78 штук.
наприбудинковlитепит,оf,j|*ff 

нжil*хJJr:о;Нi"омайданчик
2. Технiчний стан жилого булпнку та його прибудинковоi терпторii:

Пiд час проведеннJI огляду жилого будинку Ns 4 на вул.Макiiвськiй,
комiсiя перевiрила стан несr{их та огороджувчIльних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацiТ, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю,
При цьому виявлено:

Nc

зlл
Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) будинку

Примi
тка

l Фундаменти
В задовiльному cTaHi

2
Фасади

В задовlльному cTaнl
з Стiни

В задовiльному cTaHi
4 Герметизованi стики

5 Пiдлога
В задовiльному cTaHi

6 Покрiвля Потребуе поточного часткового
ремонту

з 07.09.2020р. по 08.09.2020 р.



ть замlниеб
7 одостоки

Потребутоть капiтального ремонту
в 2020р. виконаЕо поточний

монт з 2-4 пiд. з 1 по 2 по х

8 ходовl клlтки, сходов1
аршi

стан1задовlльно
аJIкони, лоджll, ганки
огородження балконiв i
мiтгепроводи (клапани,
товбури, шибери)

10

мiттезбiрнi камери
водопровiд)

1l

замlниеб
1кнаl]

стан1задовlльно
13 Bepl

cTaHlзадовlльно
|4 хlдн1 групи

стан1задовlльно
l5 озирки вхlдних груп

мос поточногоб
ектрообладнання (щитова,

ережi, будинкове

iфти (машинн
примlщення, дверl

l|7

мопоточного
18 истеми центрального

паJ]ення

истеми гарячого
допостачання

l9

мое поточного
истеми холодного
допостачання i каналiзацii

)0

cTaHlзадовlльно
рибудинкова територ

(благоустрiй, асфальтове
lя2|

моеб с

чик(обладнання
порт. майданчика)

портивний

I

I}исновки KoMicii: технiчний стаЕ житлового будинку на вул. Макiiвськiй ,4,

спортивного майданчика - задовiльний. Житловий будинок придатний до

експлуатацii в осiнньо-зимовий перiод 2020-2021 року,
(очiнка технiчного стацу, висновок про готовнlс,ть д' 

будинку у наступний перiод)
о експлуатацll жилого

l]олова KoMicii: головний iнженер дiльниця-506 Сахно С.М.

Членlr KoMicii: iнженер 1-i категорii Сопрунечь В.П.

Майстер тех/дiльницi Jll!4

!ата огляду ((_ > 2020 р.

Шевченко о.Ю.
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