
Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: просп. Героiв Сталiнграла 19-А

Напханюк Л.М.
(П.I.П. майстра)

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

од-50l
(назва виконавця послуг)
Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у склалi: головного iнженера Шембель Т.М.,
iнженера з органiзачii експлуатацii та ремонту l-i категорii Пазюри Ю.Г., майстра
технiчноi дiльницi Напханюк Л.М.

з 05.04.2021р. по 09.04.2021р.

На прибудинковiй територiТ розмiщено 2 дитячих майданчики
(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого будинку N9 19-А на просп. Героiв Сталiнграда

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкчiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП'
канапiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячих майданчикiв та прилеглу територiю.
п и цьом виявлено:

ПримiткаВисновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) булинку

Nc
з/п

Найменування елемента
(KoHcTpyKuii) булинку

l Фундамент В задовiльному cTaHi
) Фасад В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi3

Потребують поточного ремонту1 Стики
В задовiльному cTaHi5 Пiдлога
Потребус капiтального ремонту6 Покрiвля

7 Водостоки Потребують поточного ремонту

Потребують капiтального ремонту
1,3-5 пiд.

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

В задовiльному cTaHi9 Балкони. лоджiТ. ганки
(огородження балконiв i
лолжiй)

Потребують замiни шибериl0 Смiттспроводи (клапани,
стовбури, шибери)

(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: просп. Героiв Сталiнграла l9-A
i встановила таке:
l. Житловий будинок, загальна площа якого становить 11229,60 кв. м, кiлькiсТЬ
квартир - 216

Стiни



ll Смiттезбiрнi камери
водоп овlл

l2 В iKHa В задовiльному cTaHi

lз !Bepi Потребують встановлення на
технlчном пов

1,1 Вхiднi групи Потребують поточного ремонту 1-5
пlд.

l5 Козирки вхiдних груп Потребують поточного ремонту 1-5
пlд

lб Електрообладнання (щитова.
мережi. будинкове
освiтлення)

Електрощитова та електромережi
потребують капiта,rьного ремонту.

1,7 Лiфти (машиннi примiшlення.
l машинних п имlщеньд

Працюють в паспортному режимi

l8 системи центрtшьного
опалення

Потребують капiтального ремонту

l9 Системи гарячого
водопостачання

Потребують капiтального ремонту

20 Системи холодного
водопостачання i каналiза цll

Потребують капiтального ремонту

21 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
по иття

В задовiльному cTaHi

22 дитячi майданчик
(обладнання

В задовiльному санiтарно-технiчному
cTalIl

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинк
просп. Героiв Сталiнграда 19-А, дитячих майданчикiв
Житловий будинок п идатний до експлуатацii весняно-

(оцirrка TexHi чного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiод)

Голова KoMiciT: головний iнженер ОД-50l Шембель Т.М.

Члени KoMicii: iнженер 1 -Т кате азюра Ю.Г.

Майстер технiч -- Напханюк Л.М.

,,Щата огляду <09 > квiтня

у на
задовiльниЙ.
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В задовiльному cTaHi


