
Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: просп. Героiв Сталiнграда 17-А

КП кКеруюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Ки€ва>r,

од-50l
(назва виконавця послуг)

М",, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Шембель Т.М.,
iнженера з органiзачii експлуатацii та ремонту 1-i категорii Пазюри Ю.Г., майстра
технiчноi дiльницi Напханюк Л.М.

з 05.04.2021р. по 09.04.202l р.
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: просп. Героiв Сталiнграла 17-А
встановила таке:
l, Житловий будинок, загапьна площа якого становить l9912,50 кв. м,
кiлькiсть квартир - 378
На прибудинковiй територii розмiщено дитячий майданчик.

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибулинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Л! 17-А на просlr, ГероТв Сталiнграла

комlсlя перевlрила стан несучих та огороджувсuIьних конструкцiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни,, стики, покрiвлю, пiдлоц, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП' ХВП,
канмiзацiТ, лiфти., електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу територiю,
п и цьом виявлено:

],,l9

з/п
найменчвання елемента

cTpyKrrii) булинку(кон
Висновок про технiчний стан елемента
(KoHcTpyKuii) булинку

Примiтка

l В задовiльному cTaHi

) Фасад В задовiльному cTaHi

Cr iни В задовiльному cTaHi

4 Стики lIотребують поточного ремонту
Пiд.-lога В задовiльному cTaHi

6 Покрiв,-lя Потребують поточного ремонту
1 водilстtlки Потребують поточного ремонту

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Потребують капiта,чьного ремонту

Напханюк Л.М.
(П,I.П. rrайстра)

l

ФУнламент
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9 Балкони, лоджii. ганки
(огородження балконiв i
лоджiй)

В задовiльному cTaHi

l0 Потребчють замiни шибери

ll Смiттсзбiрнi камери
волоп овlл

Вiдновлення водопроводу

|2 BiKHa емо та замlни жалюз1Il I,b
lз !Bcpi Потребують замiни та встановлення на

сходових клlтинах
l4 Вхiднi групи Потребують поточноtо ремонту

д гий вихiд)
l5 IIКози ки вхlдних В за;(овi";tьноrv cTaIIl
lб ЕлектрообладнанЕя знаходиться в

задовiльному cTaHi. Електрощитова
п0 e}loеб с поточного

1,7 працюють в паспортном}, режимi

18 системи центрального
опаiIеIIня

Потребують капiтального ремонту

l9 Системи гарячого
водопостачання

Потребують капiтального ремонту

20 Системи холодного
водопостачання i каналiзацii

Потребують поточного ремонту

2l

IIо итrя)

В задовiльному cTaHi

22 !итячий майданчик
(обладнання )

В задовiльному санiтарно-технiчному
cTaHi. потребус доукомплектування

асними елементамис
висновки koMicii: технiчн
просп. ГероТв Сталiнграда
Житловий будинок пр

ий стан житлового булинку на
1 7-А, дитячого майданчика задовiльний.

идатний до експлуатацii в весняно-лiтнiй перlод
оцlнка технlчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жи

202lp.
лого

булинку у наступний перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер од-50l 2/ Шембель Т.М.

Члени KoMicii: iнженер 1-i Пазюра Ю.Г.

Майстер технiч

'б:,-Бол

?)е

0{ата огляду к09 > квiтня

Напханюк Л.М.

Смiттспроводи (клапани.
стовбури, шибери)

Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)
Лiфти (машиннi
примiщення. дверi
машинних примiщень)

Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове

oj1]


