
Акт
загального огляду жилого булинку,

розташованого за адресою: просп. Героiв Сталiнграла l3-A

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

о -501
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Шумiк Л.I.,
iнженера з органiзацii експлуатацii та ремонту 1-i категорii Шембель ТМ.,
майстер технiчноi Напханюк Л.М.

з l2.10.2020p. по l6.10.2020p
(ла,га початку ог,,rяду) (дата завершення огляду)

провели огляд житлового будинку за адресою: просп. Героiв Сталiнграла l3-A
l встановила таке:
1.Житловий будинок, загыIьна площа якого становить l989З,l0 кв. м,
кiлькiсть квартир - 378
На прибудинковiй територii розмiщено дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустроrо)

п и цьо виявлено:
Пpltrrir ка

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

Ns
з/п

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) булинку

1 Фундамент

2 Фасад

3 Стiни В задсlвillыtоrtу cTaIri

4 Стики Потребують поточного ремонту

5

6

Пiдлога

Покрiвля

В задовiлыtоltt1, cTaHi

Потребус капiтаtьноl,о peNlollтy

] Водостоки IIоr,ребукlr,ь IIоl,очIIого pe}lolI1,\r

8 Сходовi клiтки, сходовi маршi ГIотребують капiта,lьнilго pe\IoHT}]

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i лоджiй)

Напханюк Л.М.
(l I.I.П. майстра)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудин ковоТ ,гери,горiТ:

Пiд час lrроведення огляду житлового булинку Ncl3-A на просп. Героiв Сталiнграла
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкчiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу територiю.

В задовiлыlоrrу cTaHi



l1 Смiтrезбiрнi камери
водо вiд)

В задовiльному cTaHi.

l2 I]iKHa Жа.,тюзi ll e\IOсб юl,ь
13 !Bcpi Потребують замiни та

встановлення на сходових
к,riтинах

l4 Вхiднi Illl 1-2 пi;t._\l оlI ео юlь
l5 Кози ки вхiдних
lб Елекгрообладнаltrrя (щитова,

мережi, будинкове освiтлеrIня )

В задовiлыrолtу cTaHi
1-2rIiл.lI e\I()lI Iе() юl,ь

1,7 Працюють в паспортноNrу режиrti

l8 Системи це ацьного оп:LIенIlя e\l()Ilгl еб ю,l,ь IIоl,оtlного
19 Системи гарячого

водопостачаI{ня
Потребують поточного peN{oHTy

20 Системи холодного
водопостачаншl i каналiзацiТ

В задовiлыrому cTaHi

2| Ilрибулинкова,гериторiя
(благоустрiй, асфальтове
IIо иття)

В задовiльному cTaHi

22 .Щитячий майданчик (обладнання

l0 Смiтгспроводи (кrапани,
стовб и, шибе II

Потребують замiни шибери

В за.]овi.tьноrt1 calli tapHo-
1ехItlчно с I aIIl

Висновкп KoMicii: технiчниЙ стан житлового булинку на
просп. Героiв Сталiнграла l З-А, дитячого майданчика - задовiльний.
ЖитловиЙ будинок придатний до експлуатацii в осiнньо-зимовий перiод 2020-
202lp.p.

(оцiнка TexHi чного стану, висновок IIро готовнiс,t.ь до експ:tуа,гаlli'i жи.ltого
булинку у наступний перiод)

голова koMicii: головний iнжене Шушriк Л.I.

Члени KoMicii: iнженер l-i Шембель Т.М.

Майстер технiчн Напханюк Л.М.

.Щата огляду < l 6>> жовтня 2
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I,р},п

Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

l


