
Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: просп. ГероТв Сталiнграла l3

Напханюк Л.М.
(П.I.П. майстра)

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

-501
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера lIIyMiK Л.I.,
iнженера з органiзацii експлуатацii та ремонту l -i категорiт Шембель Тм.,
майстер технiчноi дiльниui Напханrок JI.М.

з l2.10.2020p. по l6.10.2020p.
(дата початку огляду) (дата завершення огляд1,)

провели огляд житлового будинку за адресою: просп, Героiв Стмiнграда l3
i встановила таке:
l.Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить l3371,20 кв. м,
кiлькiсть квартир - 21 6
На прибулинковiй територii розмiщено 2 спортивних майданчика

(перелiк e,,leMeHTi в благоl,строкl)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територiТ:
Пiд час проведення огляду житлового булинку Л! 13 на просп. ГероТв Сталiнграда

комlсlя перевlрила стан несучих та огороджуваJlьних конструкчiй,
BHyTpimHi стiни, стики, покрiвлю, пiллоI.у, BiKHa, дверi, сисl.еми I_1o,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання, спортивних майданчики
територiю.
II и цьом виявлено:

Висновок про технiчний стан
K()Il Kuii) б -lllHK

Потребують по,гочноI,о ремон,гу

зовIllпIнl l,а
гвп, хвп,

та прилегл),

ll

l
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Ilриrriтка
KotI ll диtl

Фундамент В задовiльноrtу cTaHi

б

Найменування елемента

2

)

.l Потребують поточного ремонту

Фасад

Стики

CTiH и

В задовi,-lьному cTaHi

В задовiльному cTaHi

) Пiд"-lога

Водостоки

Покрiвля

В задовiльному cTaHi

I lотребуе поточноI,о peN4 онl,},

7

8 сходовi клiтки. схtrдсlвi ма lUl каIllтiUIыlого ремон

c-Ie\leI I га
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Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i лолжiй)

В задовiльному cTaHi

l0 Смiтгепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Потребують замiни шибери

ll Смiттезбiрнi камери
(волопровiд)

В задовiльному cTalti

12 BiKHa Потребують замiни

lз ,Щверi

Вхiлнi групи

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHil.+

l5 Козирки вхiдних груп В задt,lвi"rtыrомr, с,ганi

lб Елекгрообладнан ня ( щитова.
мережi, будинкове освiтлення)

Влекгрощитова та елекгромережi
потребують капiтал ьного

ремонту.
|7 Лiфти (машинtti примiщення.

дверi машинних примiщень)
Працюють в паспортному режимi

18 Системи центраJI ьного опalлення Потребують поточного ремонту

l9 Системи гарячого
водопостачання

Потребують поточного ремонту

20 Системи холодного
водопостачання i кана,riзацii

Потребують поточного ремонту

2l Прибулинкова територiя
(благоустрiй. асфальтове
покриття)

В задовiльному с,ганi

Потребують капiтального ремонту22 Спортивнi майданчики
(обладнання )

Висновки Koмicil: технiчний стан житлового будинку на
просп. Героiв Сталiнграда 13, спортивних майданчикiв - задовiльний.
Житловий будинок прила,гний до експлуатацii в осiнньо-зимовий перiод 2020-
202lр.р.

(очiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiод)

Голова KoMiciI: головний iнженер IIIvMiK Л.I.

Члени KoMicii: iнженер l-T кат Шембель l'.М.

Майстер ,гехнiчноi
лI Напханюк Л.М.

.Щата оглялу <16> жовтня 2020р.
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