
(зАтв ДЖУЮ)
ьник О.Щ-508

. Паламарчук

Актлъ 
''

J-

загального огляду жилого булинку,

розташованого за адресою: просп. Мiнський, 10а

Богуш Н.В.
(П. I. Б. майстра )

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового фонду Оболонського

району м. Киева>,
од-508
(назва виконавru послуг)

Ми, що нижче пiдписаJIися, комlсlя у
Шевчука С.А., майстра техдiльницi Зубенко
Боryш Н.В.

з 10.10.202 по 23.10.2020р.

складl:
ю.А.,

головного 1нженера
майстра техдlльницl

(дата завершення огляду)

пDос,п . Мiнський. 10а

(дата початку огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою:
i встановила таке:

1. Житловий будинок, заг€rльЕа площа якого становить 9172,68 кв. м,

кiлькiсть квартир - 162 штук; пiд'iЪдiв - Зшт.; поверхiв - 9.

На прибудинковiй територ ii розмiщу еться l дитячий майданчик.
(перелlк елементi,в благоустрою)

2. Технiчний стан житлового будинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення оглJIду жилого булинку Л! 10а по просп. Мiнський
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджув€rльних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи цо, гвп,
хвп, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу

територiю.
При цьому виявлено:

Ns
зlп

Найменування елемента
(конструкчii) булинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) будинку

Примiтка

l Фундаменти В задовiльному cTaнi

2 Фасади В задовiльно cTaHl

J Стiни В задовiльно cTaHt

4 Ге метизацiя стикiв В задовiльном cTaHl

5 Пiдлога В задовiльно cTaHl

6 По 1вля По б с поточного емон
,7 Водостоки Потребують поточного peMoHL
8 Сходовi клiтки,, сходовi

м шl
В задовiльному cTaHi

БаЛКОнИ (екранцогородженЕя

бмконiв i лолжiй)
В задовiльному cTaHi

10 Смiтгепро води (клапани, В задовiльномУ cTaHi. Клапани

9



стовбури, шибери) заваренl

11
Смiттезбiрнi камери
водо овlд

В задовiльному cTaHi.
Вiдс е водопостачання

12 BiKHa В задовiльно cтaHl

13 1 В задовiльно cTaHl

14 Вхiднi и, ганки В задовiльном cTaHl

15 в задовiльно cTaHl

16
Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

ЕлектрообладнаннrI в
задовiльному cTaHi.
Електрощитова потребуе
часткового потOчного мо

|7 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщенъ)

Працюють в паспортному
режимi. .Щверi та примiщення в
задовlльно cTaHl.

18
Системи центрального
опЕUIення

В задовiльному cтaнi

19
Системи гарячого
водопостачання

20
Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

В задовiльному cTaHi

2\
Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфа.тlьтове

22
.Щитячi майданчики
(обладнання дитяtlих

маидtшчикlв

В задовiльному caHiTapHo-
технiчному cTaHi.

Висновки KoMiciT: технiчний стан житлового будинr{у по просп.

Мiнський 10а та дитячогО маЙданчикУ - задовiльнИй. Житловий будинок

придатнии до експлуатацii в осiнньо-зимовий перiод 2020-2021 poKiB.

Голова KoMicii:
Головний iнженер ОД-508

Членикомiсii: майстертехдiльницl

майстер техдiльницi

z-2 Шевччк С.А.

Зубенко Ю.А.

Богчш Н.В.

аt

Козирки вхiдних груп

В задовiльному cTaHi

покриття)
В задовiльному cTaHi


