
Акт
загального огляду жилого булипку,

розташованого за адресою: просп. ГероТв Сталiнграла 15-А

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

од-501
(назва виконавця послуг)
Ми, щО нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Шумiк Л.I.,
iнженера з органiзацii експлуатачii та ремонту 1-i категорii Шембель Т.М., майстра
технiчноi дiльничi Напханюк Л.М.

з 12,10.2020р. по l6.10.2020 р.
(дата початку огляду) (дата заверпrення огляду)

провели огляд житлоВого будинкУ за адресою: просп. ГероiЪ Сталiнграда
l5-A i встановила таке:
1. Житловий будинок, зага.пьна площа якого становить l 1223,60 кв. м,
квартир - 2l 6
На прибудинковiй територii розмiщено дит ячий майданчик

(перелiк елеьtентiв блаr,оустроrо)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибуди нковоТ територii:
Пiд час проведення огляду житлового булинку J$ l5-A nu npo.n. ГЁроiв Стшiнграла

комiсiя перевiрила стан несrlих та огороджувальних конструкrriй, зовнiшtti та

кIлькlсть

внутрlшнl
канапiзацii,
п и цьом

стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи цо' гвл, xBIl,
лiфти, електРообладнання, дитячий майданчик та прилеглу територiю.
виявлено:

В задовiльному cTaHi

Ганки потребують поточIIого

ль
з/л

I lрилliтка

1 Фундамент

2 Фасад

3 Стiни

Висtrовок про тсхttiчltий стан

Потребус поточного реN,оlI.гу

KolIc кцii) б ;llIIIli
В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

1 Стики

) Пiдлога

6

7

Покрiвля

Водостоки

Потребус калir,ацьного реi\,lон,г)

Поrребують IIо,IочllоI,о peMorll,y

8 Сходовi клiтки, сходовi пtа Ull ють капlтаrIыtого eNIOI1,1,II
9 Балкони, лоджiТ, ганки

одженшI ба,rконiв i лоджiй )(о \1()

Напханюк Л.М.
(П.I.П. майстра)

Найменування елемента
(конструкцii) будинку елемента (

В задовiльному cTaHi



ll Смiтrезбiрнi камери
водо овlд

l2 В iKHa Потребують замiни

lз {Bepi

l4 Вхiднi lI[t
l5 Козирки вхiдних rpyrI
lб Елекгрообладнання (щитова,

мережi, будинкове освiтлення)

Потребують встановлення на

v cTaнl
Елекrрощи,гова в заловiльному
cTaHi. E;reKrpoMepelIti поrребую.гь

Працюють в паспортному релtимi

капlтilлыIоI,о e}loH

,гехнlчно
п()

рt)]()llютьсо ()т tl() ()II г() н1,

В заловi;Iыtопt
п

i 1-4 пiд

|,7 Лiфти (машиннi приrtiщення,
дверi машинних прим iщень)

l8 Системи центального оп&rення В задовiльному cTaHi

l9 Системи гарячого водопостачання в задовiльному cтatri

20 Системи холодного
водопостачанIIJI i каналiзацii

В задовiльному cTaHi

21 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфаlьтове
по tIт,l,я

Асфаrьтове покриття потребус
каIllта,,Iьного ремонту

22 ,Щитячий майдац.lик (обладrtаlItIя ) В задовiльному сан i,l,apHo-
технiчному cTaHi, потребус
доукомплекryвання сучасними
елементами

l0 Потребую,гь залtiни шибери
с,t,овб и, шиб lt

в задовi-цьнопtч с,гаtti

висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку на
просп. Героiв Сталiнграда l5-A, дитячого майданчика - задовiльний.
Житловий будинок придатний до експлуатацii в осiнньо-зимовий перiол 2020-
202lp.p.

(оцiнка TexHi чного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiод)

голова koMicii : головний iнжен Шумiк Л.I.

Члени KoMiciT: iнженер l -i к Шеп,rбе.пь Т.М.

Напханюк Л.М.

Дата огляду <16 > жовтня 2020
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Смiтгепроводи (клапани,

Майстер технiчноi


