
Акт
загальноrо огляду )a(илоrо будrнку,

розтаlлованоrо за адресою: МакПвGька, 6

Iлларiонова А.О.

КП <Керуюча компаЕiя з обслуговУвання житлового
фонду Оболонського району м. Киева),
од-506

(назва виконавця посл}т) , 
,

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у скJIадi: головного iнженера Сахно С.М,
iнженера 1-i категорii Соловян В.П., майстра техдiльницi Iлларiоновоi А.О,

з26.09.2022р. по 26,09,2022 р

(дата початку огляду) j (дата завершення огля,ry)

провела огляд жилого булинку за адрdсою: вул. МакiiЪська. б i встановила
таке:

1. Житловий будинок, загальнаЙлоща якого становить ЗЗ66 кв. м,
кiлькiсть квартир - 80 шryк.
На прибудинковiй територii розмiпцrються 1 дитячий майданчик

(перелiк елемеrrгЬ благоустрою)

2. Технiчний стан я(илого булпнку та його прибулпнково[ терпторii:
Пiд час проведення огляду жилого будинку Nэ б на вул.Макiiвськiй,

комiсiя перевiрила стан несr{их та огороджувЕuIьЕих конструкцiй, зовнiшнi
та вrrутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнаннJI, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

Ns
з/п

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) будинку

Примi
тка

1 Фундаменти
В задовiльному cTaHi

z
Фасади

В задовiльному cTaHi
_) Стiни

В задовiльному cTaнi
+ Герметизованi стики (

5 Пiдлога
В задовlльному стан1

6 Покрiвля Потребуе поточного часткового
ремонту



7 одостоки

8 ходовi клiтки, сходовi
шl

9 ЕuIкоЕи, лоджii, ганки
огородженнJI балконiв i задовlльно cTaHl

l0 мiттепроводи (клаланц
стовбури, шибери)

ll тгезбiрнi камери
водопровiд)

12 lKHa

зам tни
13 epl

В задовiльно му cтaнl
хlднl групи

l5 озирки вхlдних груп

16 ектрообладнання (щитова,
ережi, будинкове

|7 фти (машиннi
примlщення. дверl

l8 истеми центрального
паJIенЕя

l9 истеми гарячого
допостачанЕя

20 Системи холодного
водопостачання i каналiзацiI Потреб}тоть поточного ремонту

2l Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове задовlльно cTaHl

22 1майданчики
обладнання дитячих Потребус капiтшr!ного ремоЕту

Висповки KoMic[i : технiчний стан житлового булинку на вул. МакiiЪськiй ,б,
дитячого майданчика - задовiльний. Житловий б динок придатний до
експлуатацii в осiнньо-зiмовий перiод 202

(оцiнка техпi.пrого стаЕу, висновок l жилого
булинку у

Голова KoMicii: головний iнженер О,,Щ-5

Члени KoMicii: iнженер l -i категорii

Майстер техдiльницi

.Щата огляду ((_ >

Сахно С.М.

СоловянВ.М.

Iлларiонова А.О.

Потребують замiни

Потребуе капiта.ltьного ремонту

14

Потребують поточного ремонту

Потребують ремонту

Потребують поточного ремоЕту

Потребlтоть поточного ремонту

лl

перiод)
lor. n,,

2022 р.


