Акт

загального огляду жилого будинку,
розташованого за адресою: просп. ГероТв Сталiнграла 19

Напханюк Л.М.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування

житлового фонлу Оболонського району м. Киева>,

од-501

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у скJIадi: головного iнженера Шембель Т.М.,
iнженера з органiзацii експлуатацii та ремонту 1-i категорii Пазюри Ю.Г., майстра
технiчноi дiльницi Напханюк Л.м.
по 09.04.2021р.

з 05.04.2021р.
(дата початку огляду)

(дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: просп. Героiв Стапiнграла 19
i встановила таке:
1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 6278,20 кв. м.' кlлькlсть
квартир

-

88шт

Технiчний став жилого булинку та його прпбудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку J\Ъ 19 на просп. ГероТв Сталiнграла
комiсiя перевiрила стан нес)пlих та огороджувальних конструкчiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи цо, гвп, хвп,

2.

каналiзацii, лiфти, електрообладнання та прилеглу територiю.
п и цьом виявлено:
Висновок про технiчний стан
Найменування елемента
N9
елемента (KoHcTpyKuii) булинку
з/п (конструкцii) булинку
В задовiльному cTaHi
l
Фундамент

)

Фасад

Потребують поточного ремонту

3

Стiни

В задовiльному cTaHi

4

Стикlr

В задовiльному cTaHi

5

Пiдлога

В задовiльному cTaHi

6

I

Iокрiвля

Потребуе капiтального ремонту

Водостоки

Потребують поточного ремонту

8

Сходовi клiтки, сходовi маршi

9

Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджiй)

Потребують капiтального ремонту 1.2
пlд.
В задовiльному cTaHi

,7

Примiтка

l0

Il
l2

lз

с мlттепроводи

(клаrlани.
стовб и. шибе и)
CMi ттсзбiрнi камери
водо
вiд)
BiKHa

п отребують

замiни шибери

в задовiльномч

cTaHi

в задовiльному

cTaHi

l4

!Bepi
Вхiднi грl,пи

в задовiльному

cTaHi

l5

Козирки вхiдних груп

в задовiльномч

cTaHi

lб
l7
l8
l9
20

2l

в задовtльному cTaHi

Ел ектрообладнання (щитова,
\le ежi. б
нкове освiтлення
Лiфти ( машиннi примiщення,
дв l машинних п имiщ ень)
с истеми центрального
опаленtul
Системи гарячого
водопостачання
с истеми холодного
водопостачання i к анацiзацii
Приб удинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
по

E"r ектромережi та електрощитова
II

о

працюють

Ь каПlта!-IЬноГо

MotI
в паспортному режимi

Потребують капi тaLпьного
ремонту

Поцебують капi тi}льного ремонту
Потреб ують капiта,]ьного
ремонту

в задовiльному станl

ит,гя)

в исновки r(oMicii: технiчн ий стан житлового будинк
уна
просп. Героiв Сталiнграда l9 задовiльний.
житловий буд инок придатt{ий до екс плуатацii в
весняно-лiтнiй п ерlод 202lp.
оцlнка технiчЕого стану, висновок про гото BHlcTb
до експлуатацiТ жилого
булинку у наступний перl од)

Голова Koмicii: головний iнженер
Члени KoMicii: iнженер

l -Т

Майстер технiч

[ата огляду

<09 > квiтня

кате

од-501 ?{/

Шембель Т.М.

>--

Пазюра Ю.Г.

напханюк Л.м

