
А К Т //6/t
загального огляду жилого будинку,

розташованОго за адресою: вул. Щ5rбровицька,7

l'араненко Т.П,
(П.I.П. майстра)

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

од-507
(назва виконавця послуг)

Комiсiя у складi: головного iнженера Шевчук С,А,,
Тiщенко В.П., майстра техдiльницi. Тараненко Т.П.

iнженер I категорii

з 13. 09.2022р. по 13.09 .2022р.
(дата початку оглялу) (лата завершеяня огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вчлиця Дчбоовицька NЬ7

l встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 8198,21 кв. м, кiлькtсть

квартир -l62 шryк.
На прибулинковiй територ ll розмlщуют ься ,урни для смlття

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жптлового будипку та його прпбудпнковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns 7 по вул. .Щубровичькiй

комiсiя перевiрила стан несrlих та огороджуваJIьних конструкчiй, зовнillrнi та

внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи цо, гвп, хвп'
каналiзацi,f, лiфти, електрообладнання,, дитячий майданчик та прилеглу територiю.

При цьому виявлено:

в задовiльному стшri

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

Ns
з/п

Найменування елемента
(конструкцii) булинку

Висновок про технiчний стан елемента
(KoHcTpyKuii) булинку

l Фlтrламенти

2 Фасади В задовiльному cTatri

J Стiни

4 Герметизованi стики В заловiльному cTaHi

5 Пiдлога Потребус поточного ремошу

6 Покрiв;rя Потребус поточного ремояту

7 Водостоки

8 Сходовi клiтки, схоловi маршi | Потребують капiтального ремонту l

l 
Пгимiтка



9 Бапкони. лоджii, ганки
(огородження балконiв i

лолжiй)

В задовiльному cTaHi

Смiтгспроводи (клапани,
стовбури. шибери)

Клапани заваренi стовбури потребують
поточного ремонту

l1 Смiтгезбiрнi камери
(водопровiл)

В задовirьному cTaHi

l1 BiKHa В заловiльному cTaHi

1,2 IBepi lBepi в пiдва,rи та виходу на покрiв:тlо
по,требlтоть замiни

1з Вхiлнi групи Потребують поточного ремонту

14 Козирки вхiлних грlп В задовiльному cTaHi

Електрообладнання (щитовq
мережi. будинкове освiтлення)

16 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Прачюють в паспортному режимi

Системи цент€rльного Потребус капiта.llьного ремонту
оIlа{ення

1 8 Системи гарячого
водопостач{шня

Потребус капiта,rьного ремонту

Системи холодного
во_fопостачання i канапiзацii

Мережа ХВП, каналiзацiйна
потребують капiтального ремонry

|7 Прибуди нкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

Вшмощенrrя потребус капiта.lIьного

ремонту

l8 .Щитячi майланчики (обладнання

дитяlIих майданчикiв)
Немас

\7

19

Висновкп Koмicii: технiчний стан житлового будинку Nэ7 по вул. ,Щубровицькiй -
задовiльниЙ. ЖитловиЙ будинок придатниЙ до експлуатацii в осiньо-зимовиЙ перiод
2022року.

(очiнка технiчного cTalry, висновок про TtuIll жилого
булинку у насry

Головний iнженер ОД-507 С. Шевчук

Iнженер I категорii В.Тiщенко

Майстер техдiльницi Т. Тараненко

у |a
оБслуг
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.Ц,ата оглялу ( )) 2022р.
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