
Акт
загального огляду житлового булинку,

розташованого за адресою: пл. ()болонськаr 8

(П,I.П. майстра)

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

о -50l
(назва виконавця послуг)

М", цо нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Шумiк Л.I.,
iнженера з органiзачii експлуатацii та ремонту l -i категорii Шембель Т.М.,
майстра технiчноi дiльницi Сорочинськоi Т.В.

з 01.10.2020 по 06.10.2020p.р
(лата початку огляду) (дата завершення огляду)

провели огляд житлового будинку за адресою: пл. Оболонська, 8
i встановила таке:
l. Житловий булинок, загальна площа якого становить l2912,0 кв. м,
кiлькiсть квартир - 179.
На прибулинковiй територii розмiщено литячий майданчик.

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан житлового булинку та йоI.о прибулинковоТ територii:
Пiд час проведення огляду житлового булинку Ng 8 rra пл. оболонськiй, комiсiя

перевiрила стан несучих 1,а огороllжувал ьних конструкцiй, зовнiruнi та BHyTpilпHi
стiни, стики, покрiвлю, lliдлогу, BiKHa, дверi, сис,геми цо, гвп, ХВП., каншriзацii,
лiфти,, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу територiю.
п и цьом виявлено:

Найменування елемента
(кон кц1l о JltH

N!
з/п

В исновtlк tIpo t,ехtti,lrlий craH
e;IeпteHTa ( кон cTpyKuii) булинку,

Примi,гка

l Фундаменти В задовiльному cTaHi

2

3

Фасади

Стiни

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

4 [Iотребчю гь поточlIого ремоIIт},

) Пiд",lога

6 Покрiвля

В задовiльнtlпtу cTaHi

Потребус капiтального ремонту

Водос,гоки Потребуюr,ь поточного ремонту

Сорочинська Т.В.

Герметизованi стики

7



8 Сходовi клiтки, сходовi маршi Потребують капiтального ремонту
9 Балкони, лоджiТ, ганки

(огородження балконiв i лолжiй)
В задовiльному cTaHi

l0 Смiтrепроволи (rcrапани. стовбури,
шибери)

Потребус замiни шибери

ll Смiтгсзбiрнi камери
(водопровiл)

В задовiльному cTaHi

11 BiKHa Потребують замiни

|2 flBepi Потребують замiни виходу на
покр lвл ю
Потребуlоть Ilo I,очного pe]\,IoHTylз Вхiднi групи

14 Козирки вхiдних груп В задовi;lьному,станi

Елекгрообладнання (щитова,
мережi, будинкове освiтлення)

Електрощитова та електромережi
потребl,ють по,гочного ремонту

Лiфти (машиннi ltримiщення. дверi
машинних примiщень)

Працюють в паспортному режимl

|,7 Системи ценцаJr ьного опалення Потребус капiтального ремонту

l8 Системи гарячого водопостачання Потребус капiтального ремонту

l9 Системи холодного водопостачання
iканалiзацii

Потребус капiтального ремонту

|,] Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове покритгя)

Асфальтове покриття потребус
капiтального ремонту

l8 !итячий майданчик (обладнання
дитячих майданчикiв)

В задовiльному caHiTapHo-
технiчному cTaHi. Потребус
доукомплектування сучасн ими
елементами

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку на пл. Оболонська,8,
та дитячий майданчик задовiльний.
Житловий булинок придатний ло експлу атацii в осiнньо-зимовий перiол 2020-202 lp.p

(очiнка технiчного стану. висновок про готовнlсть до експлуатацll жилого
булинку у нас,гупний перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-50l Шчмiк Л.I.

Члени KoMicii: iнженер l-i к

Майстер TexHi

Шембе.,rь'['.М.

Сорочинська Т.В.lri
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