
Акт
загального огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: пл. Оболонськаr 2

Сорочинська Т.В.
(П.l.П. майстра)

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

од-501
(назва виконавця послуг)

Ми, щО нижче пiдпиСаJIися, комiсiя у складi: головного iнженера Шумiк Л,L,

iнженера з органiзацii експлуатацii та ремонту 1-i категорiт Шембель Т.м.,
майстра технiчноi дiльницi Сорочинськоi Т.В.

з01.10.2020р. по 06.10.2020р.

(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провели огляд житлового будинку за адресою: пл, оболонська, 2

i встановила таке:
1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 6022'0 кв, м,

кiлькiсть квартир - 90.

2. Технiчний стан житлового будинку та його прибудинковоi територii:

Пiд чаС проведення огляду житлового булинку Ns 2 на пл, Оболонськiй,

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджуваJlьних конструкчiй, зовнiшнi та

внутрiшнi crin", .rr*r, no*piunro, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи цо, гвп, хвп,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання та прилеглу територiю,

п и цьо
IIримiткаВисновок про технiчний стан
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В задовiльному cTaHiФундаменти

Потребус поточного ремонту2 Фасади

В заловi-пьному cTaHiСтiниJ

В задовiльному cTaHi.l Герме,гизованi стики

5 Пiдлога

Покрiвля над вентиляцiйною
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6 Покрiвля

Потребуе поточного ремонтуВодостоки7

виявлено:
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е\lоють капlтаJIьногоII8 Сходовi клiтки, сходовi ма шl
В задовiльному cTaHiБалкони, лоджii, ганки

ення ба,rконiв i лоджiй)ого одж
9
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В задовiльному cTaHiСмiтгезбiрнi камери
водоп в
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Потребують замiни на l-My поверсBiKHa|2

Потребують замiни та встановлення
на сходовlи кJIlтинl

.Щверilз

В задовiльному cTaHi|4 Елекгрообладнання (щитова,
нкове освiтленняi.б дим

Працюють в паспортному режимlЛiфти (машиннi примiщення,
l машинних п иrt iщен ь)

l5

Потребус капiтального ремонтуСистеми центрального опаленняlб
Потребуе капiтального ремонтуIJ Системи гарячого

водопостачання
Потребус капiтального ремонту18 Системи холодного

опостачання l канаJ]lзацllвод
Асфальтове покриття потребуе
капiтального ремонту

l9 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове

и,ггяп(,)

Висновки KoMiciT: технiчний стан житлового булинку на пл. Оболонська, 2,

задовlльнии,
Житловий будинок придатний до експлуатац1l в осiнньо-зимовиЙ пер iод 2020-202l р.р.

жилого

Шумiк Л.I.

Шембель Т.М.

Сорочинська Т.В.

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнlсть до експлуатацll
булинку у паступний перiол)

Голова Koмicii: головний iнженер ОД-501

Члени KoMiciT: iнженер l -i кате

Майстер технiчноТ дiльн

,,Щата огляду <06> жовтня 2020р
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