
(назва виконавця послуг)
Ми, щО нижче пiдпиС€rлися, комiсiя у складi: головного iнженера Шупriк JLI.,
iнженера з органiзацii експлуатацii та ремонту 1-Т категорii ш"*о"по Т.М., майстра
технiчноi дiльницi Напханюк Л.м.

Акт
загального огляду rкилого булинку,

розташованого за адресою: просп. Героiв Ста"riнграла l7

Напханюк Л.М.
(П.I.П. майстра)

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

од-501

з l2.10.2020p. по l6.10.202 0р.
(лата початку огляду) (дата завершення оглялу)

провели огляд житлового булинку за адресою: просп, Героiв Сталiнграла l7
l встановила таке:
1, Житловий будинок, загальна площа якого становить
кiлькiсть квартир - 2l б

lзз86,30

На прибудинковiй теритоpii розмiщено 2 спортивних майданчика
(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоТ територiТ:
Пiд час проведення огляду житлового булинку J\!l7 на просп. ГероТв Сталiнграла

комiсiя перевiрила стаЕ несучих та огороджуваJIьних конструкltiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогУ, BiKHa, дверi, .".r.r" цо, гвп, XBI I,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання, спортивних майданчики та прилеглу
територiю.

и цьо виявлено:

кв. м

Висновок
елемента

rIрtl r,ехнiчttий стан Прил,ri,гка
Ii()I I кчii) б ,]ItrI

В задовiлыtому cTatli

В задовiльному с,ганi

Ns
з/л

Найменуванtlя елемента
lio н Kl(ll ди}Iб

1 Фундамеlш

2 Фасад
В задовi;rьнолtу cTaHi

В задовiлыtому cTaHi

3 Стiни В задовiльному cTaHi

1 Стики

) Пiдлога

6 f[окрiв,Iя

7 Водостоки Потребують поточного peNloнTy

8 Сходовi клiтки. сходовi маршi В задовiлыtому cTaHi

Потребують поточного ремонту



(шtапани,

стовб и,ш иt) 11

10

Смiтгсзбiрнi ка}lери
I}litволо

1l

Потребують заrt iни 1,3,4,5,6 пiд
BiKrla|2

В задовiльному cTaHt
flBepilз ll,l0\l()lttl уг(),1,()оll реil уютьотребВхiднi групи14

В задовiльному cTaHl
Козирки вхiдних групl5

Елекгрощитова потребус поточного

емо
о\I Ill,\,р

оI,()Ltlтo-,lкапьс0оll

Елекгроо
Mepeжi, б

бпuднu"ня (щитова,

удинкове освiтлення)
16

Прчuюоr" в паспортному рс){iи\11

иI\{lщеньiмашинних

IIяlltl}t rцашин}I Ilpл (фти1,|

11о,гребl,ю,гь Ilо,гочllоl,о реMoIt,t,y
Системи центрального
оtlаJIеltня

l8

Потребують капiтаtьного pcI\toIlTy
Системи гарячого
водоIlостачанIlя

19

Потребують поточt{ого рc]\toltTy
Системи холодного
водопо стачанl{я i кана";rtзацtt

20

В заловi';tьному cTaHl
Прибудинкова територlя
(благоустрiй, асфальтове

Ito итl,я

21

1од майданчик потрс
е\{окапiтального

бус
Спортивнi майданчики
(обладtt аllня

22

9 БЙкоrr, лодrкii, ганки

(огородrкення ба"Iконiв i
В задовiльному с,гаtlt

лоджlи
Потребують замiни ши (lери

В задовiлыtоьlу cтaнl

висновки копrйii: технiчний стан житлового булинку на

просп. Геро iB Сталiнграда 17, спортивних майданчикiв - задовlльнии,

житловий будинок придатний до експлуа тацii в осiнЕьо-зимовии перlод 2020-

2021р.р.
висвовок про готовн Й,,," до 

"*.плуа.ацii 
жилого

оIчнка технiчного стан1,,
булин ку у наступний перiо.u)

Голова KoMiciii головний iнженер о Шумiк Л.l,

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

Напханюк Л.М.
Майстер технlчноl

,I[,aTa огляду <16 > жовтня 202
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Смiтгспроводи

Влектромереяtt


