Акт

загального оглядy жилOго будинку,
розташованого за адресою: просп. ГероТв Сталiнграда 13

Микитенко В.Г.

(П.Ll l. r,rайстра)

КП <Керуюча компанiя

з обслуговування

житлового фонду Оболонського району м. Киева>
о -501
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: начальника ВангородськоТ Я.П., iнженера з
органiзачii експлуатацii та ремонту 1-оТ категорii Па,зюри Ю.Г., майстра техдiльницi
Микитенко В.Г.
з 04.04.2022р.

по 08.04.2022р.

(лата початку огляду)

(дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: просп. Героiв Сталiнграда 1З
i встановила таке:
l .Житловий будинок, загЕLпьна площа якого становить 1Зз71 ,20 кв. м, 3кiлькiсть
квартир - 216
На прибудинковiй територii розмiщено 2 спо ртt.tвних пtайданчика
(перелiк елементiв б.пагоус,грою)

Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi
Пiд час проведення огляду жилого булинку Nll 13 на
комiсiя перевiрила стан несучих та огородж}вальних
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi,
2.

каналiзацii, лiфти, електрообладнання,
п и цьо виявлено:
l
Найменування елемента
(конструкчii) булинку
l
Фун;lамент

територii:
просп. ГероТв Сталiнграда
конструкцiй, зовнiшнi та
системи ЦО, ГВП, ХВП,

спортивtlих майданчики та прилеглу територiю.

Висновок tlpo ,гехнiчний стан
елемента (KoHcr
кчii) б динк
В задовi.lIьномч cтaHi

2

Фасад

В задовiльномч cтaHi

3

Стiни

В задовiльномч cтaHi

.1

Стики

Потребуrоть по,гочного ремонту

5

Пiдлога

В задовiльному cтaHi

6

Покрiвля

I
I

Потребус поточного ремонту

,7

Водостоки

В задовi.гIьномч cтaHi

8

Сходовi клiтки, сходовi маршi
Балкоtlи. лолжii, ганки

Потребуrоть каlIiтального ремонту
В задовiльномч cтaHi

9

Примiтка

|

(огородження балконiв i лолжiй)

l0

ll
l2

lз
l4

Смiттспроволи (клапани.
стовбури. шибери)
Смiттсзбiрнi камери
(водопровiл)
BiKHa

Потребую,гь запIiнлt шибери

!Bepi
Вхiднi

В задовiльному cTaHi
Потребують llo гочIlого ремонту

Козирки вхiдних груп

lб

Електрообладнання (цитова,
мережi. будинкове освiтлення)

l7

Лiфти (машиннi примiщення.
дверi машинних примiщень)
Системи центрilJIьного опarлення

l9
20

2l
22

Потребую,гь запtiни

r,рчпи

l5

l8

В задовiльному cтaHi

4,5,6 rriд.
В задовi.ltьному cтaHi

Електрощлtтова в,lirдовiльному
cTaHi. елек гр<lNtерсжа по,l,ребус
капlтаjIы{() го рsцц
Працюю,гь в llilLjпopTHoMy режимi

Потребують lIо,|,очilого ремонту
Потребують Ilо,гочIlого ремонту

Системи гарячого
водопостачання
Системи холодного
водопостачання i каналiзацiТ
Прибулинкова територiя
(благоустрiй. асфальтове
покриття)
Спортивнi майданчики
(облалнання )

Потребують

IIо

гочl{ого ремонту

в задовiльномч

cr aHi

Потребують

tiтальног<r ремонту

Kat

Висновки Koмicii: технiчний стан житлового буди}{ку на
просп. Героiв Стапiнграда l3, спортивних маЙланчикiв - задовiльний.
Житловий будинок придатниЙ до експлуатацii в весняно-лiтнiЙ перiод 2022р.
(оцiнка технiчного стану, висновок прrr гсrгс,внiсть до експлуатацii жилого
булинку у нас,г1 пни1-1 перiод)

Голова KoMiciT: начальник ОД

Члени KoMicii: iнженер 1-оi

Пазюра Ю.Г.

тqгорв

маистер те

.Ц,ата

ська Я.П.

l

огляду <08> квiтня 2022р.

\ '1.',.

ьницi

-l

Микитенко В.Г.

