
Акт
загального огляду жплого будпнку,

розташовапого за адресою: МакilЪськаr7.

Iлларiонова А.О

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового

фонду Оболонського райоIry м. Киева>>,
о -506

назва виконавця посrryг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.М.,
iнженера l-i категорii Соловян В.М., майстра техдiльницi IлларiоноваА.О.

з 28.09.2022 р. по 28.09.2022 р.
(,чата початку огляду) (дата завершення оглядz)

провела огляд жилого будинку за адресою: вул. MaKiiBcbKa. 7 i встановила
таке:

l. Житловий будинок, загальна площа якого становить l 5623,1 кв. м,
кiлькiсть квартцр - 248 шryк.
На прибудинковiй територii розмiпцпоться дитячий майдаЕчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчнпй стап 2шилого булпнку та його прпбудинковоi TeprrTopii:
Пiд час проведеннrI огляду жилого будинку Ns 7 по вул. МакiiЪська

комiсiя перевiрила стан несу{их та огороджув.цьних конструкцiй, зовнiшнi
та внугрiшнi стiни, стики, поцрiвлю,, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнанIul, дитяtli, 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 cTaвi

2
Фасади

В задовiльному cTaHi
J Стiни

В задовiльному cTaHi
4 Герметизованi стики

5 Пiдлога
В задовiльному cтaнi

6 Покрiвля
В задовiльному cTaHi

7 Водостоки
задовtльно cтalt1в



8 Сходовi клiтки, сходовi
аршi l -7 пiд.

ни, лодж11, ганки
огороджеЕЕя бапконiв i задовlльно стан1

10 мiттепроводи (клапани,
товбури, шибери)

задовlльному cтa}ll

1l Смiттезбiрнi камери
водопровiд)

задовIльному стан1

|2 1кна
замiни 1-7 пiд.

13 1

задовlльно стан1
14 хlднl групи

15 озирки вхlдних груп

16 ектрообладнання (щитова,
ережi, будинкове

фти (машиннi
имlщення, двер1 ацюють в пасп о l

18 Системи центрЕrльного
опаJIення

19 Системи гарячого
водопостачання

20 Системи холодного
водопостачання i каналiзацii

потребують капiтаrrьного ремонту
21 Прибудинкова територiя

(благоустрiй, асфальтове
покриття) В задовiльному cTaHi

22 .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

В задовiльному cTaHi (кап.ремонт
202lp)

Впсповки KoMicii: технiчний стан житлового будинlсу по вул. МакiiЪська,7,
та дитячого маиданчика - задовiльний. Житл ок придатний до
експлуатацii в осiнньо-зiмовий перiод 20

TдIll жилого
булинку у н

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-50

Члени KoMicii: iвженер l-i категорii

майстер техдiльницi

ахно С.М.

Соловян В.М.

023 року.
BHicTb до

,Щата огляду (_ > 2022 р.

Iлларiонова А.О.

потребують капiтального ремонту

9

потребують поточного ремонту

потребують поточного ремонту

потребують поточного ремонту
|7

Поюебують капiта:tьного ремоIIту

Потребують капiтального ремонту

(оцiнка техлi.+rого стаrту, висновок про
перiод).пни


