
Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: просп. Героiв Сталiнграла 15

Напханюк Л.М.
(П.I.П. майстра)

КП кКеруюча компанiя з обслуговування
житлового фонлу Оболонського району м. Киева>,

од-501
(назва виконавця послуг)

Ми, щО нижче пiдпиСалися, комiсiя у складi: головного iнженера Шумiк Л.I..,

iнженера з органiзачii експлуатачii та ремонту 1-i категорii Шембель Т.м.,
майстра технiчноi дiльницi Напханюк Л.М.

з 12.10,2020р по 16.10.2020р.
(дата початку огляду)

провели огляд житлового жилого булинку за адресою: просп. Героiв Сталiнграла
l5
i встановила таке:
1. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 6811,70 кв. м, кiлькiсть

квартир - 88

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду житлового булинку Nsl5 на просп. ГероТв

Сталiнграда комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй,

зовнiшнi та BHyTpimHi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи L{O,

гвп, хвп, каналiзацii, лiфти, електрообладнання та прилеглу територiю.

п и цЬо виявлено:
Найменування елемента
(конс кцi l б дин

Висновок про технiчний стан
елемента (кон кцl l б ди нк

l Фунламент В задовiльному cTaHi

2 В задовiльному cTaHi

3 Стiни В задовiльному cTaHi

4 Стики В задовiльному cTaHi

5 Пiдлога В задовi.ltьному cTaHi

6 Покрiвля В задовiльному cTaHi
,7 Водостоки Потребують поточного ремонту

8

9 Балкони, лоджiТ. ганки
(огородження ба,rконiв i лоджiй)

В задовiльному cTaHi

(дата завершення огляду)

ПримiткаNq

з/п

Фасад

Потребують капiтального
ремонту

Сходовi клiтки, сходовi маршi



Потребують замiни шибериСмiттспроводи (клапани,

стовб и, шиб и
10

Ь задовiльному cTaHiСмiттезбiрнi камери
(воло вiд

ll

В задовiльному cTaHi|2 BiKHa

В задовiльному cTaHtlBepilз
Ъ задовiльному cTaHil4

В задовiльному cTaHiКозирки вхiлних групl5

Влекгрощитова та електромережl
потребують капiтального

\{он

Елекгрообладнання (щитова,

мережi, будинкове освiтлення)
lб

Працюють в паспортному режимlЛiфти (vашиннi примiщення.
i машинних п им lщен ь

1,7

Потребують капiта,rьного
емо

Системи центрального опаJIенняl8

Потребують капiтального
e\to

l9 Системи гарячого
водопостачання

Потребують капiтмьного
}'Iо

Системи холодного
опостачання l каналlзацllвод

Асфальтове покриття потребуе

капiтального ремонту.
2\ Прибу.чинкова територiя

(благоустрiй, асфа-r ьтове

по иття

просп. Героiв Сталiнграда 15 - задовiльний,

11iитловий будинок придатний до експлуатацii в осiнньо-зимовий перiол 2020-

Висновки Koмicii: технiчний стан житлового булинку на

202lp.p.
(ouiHйiехнiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатдlll

булинку у наступний перiол)

жилого

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-50l

Члени KoMicii: iнженер 1-i кате

Шумiк Л.I.

Шембель Т.М.

Напханюк Л.М.

о
2

- *.r,{T ПОВогl

},. 
r;

Вхiлнi групи

20

Майстер технiчноТ

,Щата огляду <16> жовтня 2020р.


