Акт

загального огляду жилого будинку,
розташованого за адресою: просп. Героiв Сталiнграла 11-А

Микитенко В.Г.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя

з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киева>

од-501

(назва виконавця посrryг)

М", що нижче пiдписмися, комiсiя

у складi: начаJIьника Вангородськоi Я.П., iнженера з
органiзацii експлуатацiТ та ремонту 1-оi категорiТ Пазюри Ю.Г., майстра техдiльницi

Микитенко В.Г.

з l8.04.2022p.
(лата початкУ

по 22,04.2022р.

огляду)

(дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: просп, Героiв Сталiнграда 11-А
i встановила таке:
l , ЖитловиЙ будинок, загальна площа якого станови,гь l 125 l ,70 кв. м, кiлькiсть квартир

-

216
На прибулинковiй територii розмiщено дитячий майданчик
(перелiк елементiв благоустрою)

Технiчний стан жплого булинку та його прибудинково'i територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку ]ф 1l-A на просп. ГероТв Сталiнграда
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiЙ, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП., ХВП,

2.

каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий майланчик та прилеглу територiю.
п и цьом виявлено:
л9
Найменування елемента
Висновок прtr технiчний стан
Примiтка
зlл
конст рl,кuii) бl,линку
елемента (цонс грукцii) булинку
l
Фундамент
В задовiльноvу cTaHi
?.
Фасад
В задовiльноv1- cTaHi
J

С,гiни

В задовiлыlоvу cTaHi

4

Стики

Потреб1 ють пO,гочtrого ремонту

5

I1iдлога

В задовiлыlому cTaHi

6

Покрiвля

Потребl,ють

7

Водостоки

Потреб5 юr,ь llo гочного ремонту

8

Сходовi клiтки, сходовi маршi
Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i лолжiй)
Смiттепроводи (клапани,

Потребl-юr,ь

9

l0

IIо

гочного ремонту

Katl iтал

ьного ремонту

В задовiль1-1оvу cTaHi
ебr ють

замiни ш

и

l2

rcтовбури. шибери)
Смiттсзбiрнi камери
(волопровiд)
BiKHa

lз

flBepi

l4

Вхiднi групи

Потребr юr,ь I}с,гановлення на
техtllчн( )Mv lI ol]e ci l -.l пiд
В задовiльнrl vу cTaHi

15

Козирки вхiлних груп

В задовiлыrоvу cTaHi

lб

Електрообладнання (щитова.
мережi. булинкове освiтлення)

Електрощитова потребуе
поточ}lого ре\lонту,
електромережi в задовiльному

|7

Лiфти (машиннi примiцення. дверi
машинних примiщень)
Системи центрaLпьного оп:lлення

ll

18

l9
20

2|

22

В задовiлыrоvу cTaHi
Пtlr,рсбr ю,t,ь,lамiни

Системи гарячого водопостачання
Системи холодного
водопостачання i каналiзацii
Прибудинкова територiя
(благоустрiй. асфальтове
покрlтгтя)
!итячий майданчик (обладнання )

cTaHi

Працюкlть в lIаспортному режимi

В задовiльнrlv} cTaHi
В задовiлыl<l
aIIl
В задовiлыlllv\ cTaHi
В задовiлыrоvr- cTaHi

В задовiльнrlvу caHiTapHoТеХНiчн<lм1, с ганi. Потребус
доукомl lлек,гч вання сучасними
елемеttтами
Висновки Koмicii: технiчний стан житлового будиl{ку на
просп. Героiв Сталiнграла l1-A, дитячий майланчик - задовiльний.
Житловий будинок придатний до експлуатацii в весняно-лiтнiй пе рiод 2022р.

(оцiнка технiчного стану, висновок про го,говнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiод)

голова koмicii: начмьник

о

дська Я.П,

Члени KoMicii: iнженер l -оi
маистер

Паз юра Ю.Г.

горll
ьницi

!,ата огляду <22> квiтня 2022р.
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s-}

щ

Микитенко В.Г.

