Акт

загального огляду жилого булинку,
розташованого за адресою: просп. Героiв Сталiнграла 15-Д

Напханюк л.м.

(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя

з обслуговування
житлового фонду оболонського району м. Киева>

од-501

(назва виконавця послуг)

ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Шембель Т.м.,
iнженера з органiзацii експлуатацii та
ремонту 1-i категорii Пазюри Ю.Г., майстра
технiчноi дiльницi Напханюк Л.М.
з 05.04.2021р.
(дата початку огляду)

по 09.04.202lп.
(дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: просп. Героiв Ста.лiнграла
l5-A i встановила таке:

1. Житловий булинок, загальна площа якого становить ||223,60 кв. м. кiлькiсть

квартир - 2lб
На прибулинковiй те риторll розмlщено дитячий майданчик
(перелiк елементiв благоустрою)

Технiчний стан я(илого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого будинку ль 15-А nu npo.n. Героiв Ста,чiнграла
комlсlя перевlрила стан несучих та огороджуваJtьних конс Трукцlй.' зовнlшнl та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, двер1, системи
цо, гвп, хвп,
2.

каналiзацiТ, лiфти, електрообладнання,
п и цьом виявлено:
N Найменування елемента
зlп (конструкцi i) будинку
1
Фундамент

дитячий майд анчик та прилеглу територlю.
Висновок про технiчний стан
елемента (кон
кчii) б ди}I
В задовiльному cTaHi

2

Фасад

В задовiльному cTaHi

J

Стiни

В задовiльному cTaHi

4

Стики

5

Пiдлtlга

Потребус поточного ремонту
В задовiльному cTaHi

6

Покрiвля

7

Водостоки

8

Сходовi клiтки. сходовi м

Примiтка

Потребус капiтального ремонту
Потребують поточного ремонту
шl

Потребують капiтального peMotIl

},

l2

Балкони, лоджii, ганки
о
одження бацконiв i лоджiй
Смiттспроводи (клапани.
стовб и. шtиб ll
Смiттезбiрнi камери
воло
в llI
BiKHa

lз

!Bepi

9

l0

ll

l1
l5
lб

Вхiднi

I

Ганки потребують поточного
с\|он

Потребують замiни шибери
В задовiльному cTaHi
Потребують замiни
Потребують встановлення на
технlчlIоllt IIов
i 1-4 пiд
По еб ть поточного
\rо
гI
сб
ь поточного
}1о
Е.тектрощитова в задовiльному
cTaнi. Електромережi потребують
капlтiulьного емо
Працюють в паспортному режимi

IIl

Козирки вхiдних груп
Електрообладнання ( щитова,
мережi, будинкове освiтленrrя)

l8

Лiфти (маrrlиннi примiщення.
лв l машинних п имlщень
системи центрirльного оп&lення

l9

Системи гарячого водопостачання

В задовi.,tьному cTaHi

20

Системи холодного
водопостачаншl i каналiзацii
Прибудинкова територiя
(благоустрiйл асфа-rьтове
II()
иття
!итячий майданчик (обладнання

В задовiльному cTaHi

1,7

2l
22

В задовiльному cTaHi

Асфальтове покриття потребуе
капiтацьного ремонту
)

В задовiльному caHiTapHo-

технiчному cTaHi, потребуе
доукомплектування сучасними
елементами
Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку на
просп. Героiв Сталiнграда 15-А, дитячого майданчика - задовiльний
Житловий будинок придатний до експлуатацii в весrrяно-лiтнiй п ерiод 2021р.
(оцiнка технiчного стаЕу, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiол)

Голова Koмicii: головний iнженер ОД-501

Члени KoMicii: iнженер 1-i

лэ

Майстер технiч

!ата огляду

Шембель Т.М

ю.г.
Напханюк Л.М,

<09> квiтня 2

t*i

