Акт
загальноfо огляду житлового будинкуо
розташованого за адресою: просп. Героiв Сталiнграда,

1

Бiлокриницька Л.Г.

(П,I.П. rtaitcтpa)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Кисва>,

од-501

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: начаJIьника ВангородськоТ Я.П., iнженера
з органiзачii експлуатацii та ремонту 1-оi категорii Пазкlри Ю,Г., майстра техдiльницi
БiлокриницькоТ Л,Г.
з 11,04.2022p.
по 15.04.2022р.
(дата початку огляду)

(даr,а завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: просп. ГероТв Сталiнграла,l
i встановила таке:
1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 5670 кв, м'
кiлькiсть квартир - 126 .
На прибудинковiй територii розмiщено дитячий та спортивний майданчики.
(перелiк елементiв благоустрокl)

Технiчний стан житлового будинку та його приб},llинковоi територii:
Пiд час проведення огляду житлового булинку Nl l на ltросп. ГероrЪ Сталiнграла
комiсiя перевiрила стан несу{их та огороджуваJIьних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики. покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,
2.

каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий, спортивний майданчик та прилеглу
територiю.
п и цьом виявлено:
N9
Найменування елемента
Висновок про т схнiчний стан
Примiтка
(конструкцii) будинку
з/л
елемеrtта (конс г кцii) б динк
Фунлапленти

В задовiльному cTaHi

2

Фасади

В задовiльному сr,анi

3

Стiни

В задовiльному cTaHi

1

I-ерметизованi стики

Потребуктгь по1 очного ремонту

5

Пiдлога

В задовiлыtом1, cTaHi

6

Покрiвля

В задовiльlrому cTaHi

7

ВОJОСТОКИ

Потребують поl очного ремонту

1

I

8

о

l0

ll

Сходовi клiтки, сходовi маршi
Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i лоджiй)
Смiтгспроводи (клапани,
стовбури, шибери)
Смiттсзбiрнi камери
водоII овlд

В задовiльном cTaHl
В задовiльном1, cTaHi
Потребую,гь зам iни шибери

В задовiлы toM1 cтaHi

12

BiKHa

Жалюзi потребу KlTb ремонту та

13

flBepi

14

Вхiднi групи

Потребуюr,ь зам iни та встановлення
на сходовiй к.лiтинi
Потребукl,гь поl очного ремонту

15

Козирки вхiдних грl,п

Потребую,гь поl очного ремонту

,la\t1ни

Електрошитова,га електромережi
Елекгрообладнання ( щитова,
потребують пот()чного ремонту
]\l
i,б динкове освiтлення
Працюють в паспортному режимl.
1,7
Лiфти (машиннi примiщення.
l ь заN, lни
п
дверl машинних пр им iщень)
В задовiльном cTaHl
l8
Системи центр aшьного опалення
cTaHl
в задовiльно
l9
Системи гар ячого волопостачання
I} задовiльнолt1 cTaHi
20
системи холодного
водопостачання i каналiзацii
В задовiльном1 cTaHt
Прибудинкова територiя
21
(благоустрiй, асфальтове
покриття)
В задовiльном1 санiтарно-технiчному
22
flитячий та спортивний
cTaHl
майданчики (обладнання дитячих
майданчикiв
Висновки KoMicii: технiчний стан житлового булинку на просп. Героiв Сталiнграла,1,
дитячий та спортивний майданчи ки - задовlль ний.
Житловий булинок придатний до експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод 2022р.

lб

(очiнка технiчного стану. висновок про готовнiс'гь ,],о експлуатацll жилого
}| аступний перiо.'r)
булинк

Голова KoMicii: начальник ОДЧлени KoMicii: iнженер 1-oi к
маЙстер техдlл
.Щата

огляду <15> квiтня 2022р.

дська я.п.
Пазюра Ю.Г.

Бiлокриниuька Л.Г.

