
Акт
загального огляд}, жилого булинку,

розташованого за адресою: просп. ГероТв Сталiнграда l7-A

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

о -50l
(назва виконавця пос.-rуг)

Ми, що нижче пiдписапися, комiсiя у складi: I,оловного iнженера Шумiк Л.I.,
iнженера з органiзачii експлуатацii та ремонт\, l -i категорii Шембель Т.М.,
майстра технiчноi дiльничi Напханюк Л.М.

з 12.10.2020р. по l6.10.2020p,
(дата початку огляду) (лата завершення огляду)

провели огJuIд житлового будинку за адресою: просп. Героiв Сталiнграда l7-A
i встановила таке:
1 . Житловий булинок, загальна площа якого с,гановить l 99l 2,50 кв. м,
кiлькiсть квартир - З78
На прибулинковiй територii розмiщено дитячtlй та спортивний майданчики

(перелiк елементiв б.rаI,оусr,рою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його tr рибудин ковоТ територii:
Пiд час проведення огляду житлового булинку JФ l7-A на просп. Героiв

Сталiнграда комiсiя перевiрила Стан Hec)l||lx та огороджуваJIьних конструкцiй,
зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, rriдлогу,, BiKHa, дверi, системи цо, гвп,
хвп, кана.lliзацii, лiфти, електрообладнання. дитячий та спортивний майданчик та
прилеглу територiю.
п и цьо виявлено:

Висновок про технiчний стан eJeMeHTa
к()нс кчii) о]ццчду

В заi{овi. lbHo rl}, c,l,aHi

В задовi.:lьно r.ty cTaHi

В задовiльноrrу cTaHi

I Iorpeбr,toTt, ,l(),l ()IIн()г() pe\ItrlI,t}

В заловi;ыrолlу cTaHi

Потреб5,ють )l оточного ремонту
Потребують l lоточного ремонту

Сходовi клiтки, сходовi

Ns
зlп
1

Найменуванrrя елемеЕта

Фундамент
(конструкчi i) будинку

2 Фасад

J Стiни

4

5

Стики

Пiдлога

6 Покрiвля

1 Водостоки

8

]\, цll
Потребують капiтального ремонту

Напханюк Л.М.
(П.I.П. майстра)

Примiтка



9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження ба,тконiв i

лоджiй)
10 Смiтгепроводи (юrапани,

стовб и, шибе и
11

|2
13

Смiтгезбiрнi камери
(водо провiд)
BiKHa

.Щверi

|4 Вхiднi упи
15 Коз ки вхlдних II

16 Елекгрообладнанrrя
(щитова, мережi, будинкове
оOвlтлеIIня

\,7 Лiфти (машиннi
примiщення, дверi

примiщень)маlIIинних
18 Системи центрального

опа,lення
19 Системи гарячого

водопостачання
20 Системи холодного

водопостачання i кана,riзацll
2| Прибудинкова територiя

(благоустрiй, асфальтове
IIо и,гтя

22 .Щитячий та спортивний
маЙданчик (обладнанrrя )

В задовiльноvу cTaHi

Потребують замiни шибери

Вiдновлення ItодоIlровоj{у

II ю,гь l]c]\IoI IT жillюзl
Потребують lамiни та встановленЕя на
сходових клi t инах
п е() ють llо,I,очного c\IolI
В задовiльноrr сl aIII

Елекгрообла. 1|lання знахоли,l,ься в
задовiльномl, cTaHi. Е.-rектрощитова
п еб (' пОl ()чIlо]'о е\lо
Працюю,гь в lIаспор.tному режимi

Потребують кагt iTa.,l ьного ремонту

Потребують ttапir,а,tьного ремонту

Потребують l Iоl,очного ремонту

В задовiльному cTaHi

В задовi,rьноrtу санiтарно-технiчному
cTaHi, дитячий майданчик гtотребуе
доукомплекту вання сучасними
елементами

Висновки KoMici[: технiчний стан житлово] tl будцццу,gд
просп. Героiв Сталiнграда l7-A' дитячого та спортивного майданчика задовiльний.
Житловий будинок придатний до експлуатаttii в осiнньо-зимовий перiод 2020-
202|р.р.

(оцiнка технiчного стану, висновок IIl]o_ I.Q
,toBHic гь ло ексltлуатацiТ жилого

нии Il epio.1r)

д /льн иця

Голова KoMicii: головний iнженер 0]
0 Б сл)/г

Шумiк Л.I.

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

Майстер технiчноi дiл

501

itо

.Щата ог.пяду <l б > жовтня 2020р.

a
Напханюк Л.М.

)


