
Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: просп. Героiв Сталiпграда 19

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

од-501
(назва виконавця послуг)
Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у скJIадi: головного iнженера Шумiк Л.l.,
iнженера з органiзацii експлуатацii та ремонту 1-i категорii Шембель Т.М., майстра
технiчноi дiльницi Напханюк Л.М.

з l2.10.2020p. по l6.10.2020p.
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провели огляд житлового будинку за адресою: просп. Героiв Сталiнграла l9
l встановила таке:
1. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 62'7 8,20
квартир - 88шт

кв NI кlлькlсть

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду житлового булинку Nq l9 на просп. Героiв Сталiнграла

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувапьних конструкцiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання та прилеглу територiю.

и цьо виявлено:
ПримiткаNp

зlл
Найменування елемента
( ко нструкц ii) буди HK.v

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкшii) булиIlку

l Фундамент В задовi.чьному cTaHi

) Фасад Потребують поточного ремонту
3 Сr,iни

4 Сr,ики

IJ задilвi"Iыtоrr1, с-гаtti

В задовiльному cTaHi

5 Пiдлога В задовiльному cTaHi

6 Покрiвля l Iотрсбl,с каlri,гыlьногtl pcNIoHT)

1 Водостоки Потребують поточного peNroнTy

8 Сходовi клiтки, сходовi маршi Потребують капiта,rьного ремонту 1,2
пlл

Балкони, лодrкii, ганки
(огород>rtення ба.тконiв i

В задовiльнопrу cTatti

Напханюк Л.М.
(ГI.I.II. пtайстра)

9



10 Смiтгепроводи (клапани,
c,l овб и, шиб I]

Потребують замiни шибери

ll СмiтгезбiрrIi камери
водо овlд

В задовiльному cTaHi

12 BiKHa В задовiльному cTaHi

lз .Щверi

l1 Вхiднi групи

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

l5 Козирки вхiдних груп В задовiльношrу cTaHi

lб Елекгрообладнання (щитова,
свiтлення)]\1 ежi. б динкове о

E,reKTporrepe;,tti,гa c-,tcKTpotttи.I tlBa
ю,гь капlта"lыIого \I()lI

\1

иNll щеньдве l NIаIIIинних
Працюють в паспортно}l}, режип,r i

18 Системи центрiцьного
опilлення

Потребують капiтального ремонту

l9 Системи гарячого
водопостачання

Потребують капiтального ремонту

Системи холодного
водопос,гачанItя i каныriз ацll

2l Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
по tlття

лоджlи

Потребують каrliта,rьного ре\lонту

В задовi.ltыtому cTaHi

висновки KoMicii: технiчний cTall житлового булинку на
просп. Героiв Сталiнграда l9 - задовiльниЙ.
Житловий будинок придатний до експлуатацii в осiнньо-зимовий перiо-л 2020-
202lp.p.

(очiнкатехнi чного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацiТ жилоI^о
булинку у наступн ий перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-50l Шумiк Л.I.

Члени KoMicii: iнженер 1-i кате Шембель Т.М.

Майстер технiчноi д Напханtок Л.М.

Щата огляду <lб > жовтня 2020
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Лiфти (лrашиннi приrtiщення,
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