Акт

загального огляду жилого булинку,
розташованоrо за адресою: просп. Героiв Сталiнrрада 15

Микитенко В.Г.

(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя

з обслуговування

житлового фонду Оболонського району м. Ки€ва),

од-501

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписаJIися, комiсiя у складi: начшIьника ВангородськоТ Я.П., iнженера з
органiзацii експлуатацii та ремонту 1-оТ категорii Пазюри Ю.Г., майстра техдiльницi
Микитенко В.Г.
з 04.04.2022р.

по 08,04.2022р.

(дата початку ог,rяду)

(дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: просп. I-epoiB Стмiнграла 15
l встановила таке:
1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 6811,70 кв. м, кiлькiсть квартир

_88

Технiчний стан жилого булинку та його прибулипковоi територii:
пiд час проведення огляду жилого булинку Лч 15 на просп. Героiв Сталiнграла
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,
2.

кана"пiзацii, лiфти, електрообладнання
п и цьо виявлено:
Л9
Найменування елемента
з/п (KoHcTpyKuii) будинку
l
Фундамент

та приле гл), тс"риторiю,

Висновок про гехнiчний стан
еJIеменl,а Kol Iс,г vK чiТ) б диtI
В задовilrьному cTaHi

2

Фасад

В за;цовi,:tьному cтaHi

3

Стiни

В заловi';tьному cTaHi

4

Стики

В задовi,:tьному cтaHi

)

Пiдлога

В задовi.ltьному cтaHi

6

Покрiвля

В заllовiльнопlу cтaHi

7

Водостоки

Потребyкlть IlотOчного ремонту

8

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

Потребукrгь K:tIrir ального ремонту
В задовi.ltьному cтaHi

9
10

стовбури, шибери)

Потребукlть замiни шибери

Примiтка

ll

Смiттсзбiрнi камери
(водо овiд

В задовiльнолrу cTaHi

BiKHa

В

заltов

Iз

!Bepi

В

заltов i,ltbHolty cTaHi

l4

Вхiлнi групи

Потребчкlть пOточного ремонту

l5

Козирки вхiдних груп

В

lб

Електрообладнання (щитова,
мережi, будинкове освiтленttя)

ЕлектроIrlитова в задовiльному
cTaHi. Електрtl мережi потребують

l7
ltl

Лiфти (машиннi примiщення.
jlB l машинlIих
имiщень)
С истеми центрального опiшення

l9

Системи гарячого

l2

20

2l

водопостачання
системи холодного
водопостачання i каналi зацll
Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

i,:t

bHtllry cтaHi

за,tlовi.ll ьноплу cTaHi

каtI1,1,алы|ого

el\I()

Працююlь в IIаспортному режимi
Потребчкlть кtrпiтального ремонту
Потребчкlть калiтального ремонту
Потребукlть к:tпiт а.пьного ремонту
Асфtьчь,гове п(lкрlrття потребуе
капir,алl,ного pellloHTy.

Висновки KoMi cii: технiчний стан житлового будилtку на

-

просп, ГероТв Сталiнграда 15 задовiльний. Жtlтлоrrий будинок придатний
до
експлуатацiТ в весняно-лiтнiЙ п ерiод 2022р.
(оцiнка TexHi чного стану, висновок прil гсlтсввiсть до експлуатацii жилого
булинку у llас,г) п ниII IIе iод)

Голова KoMicii: начмьник Ofl-50

одська Я.П.

Члени KoMicii: iнженер 1 -oi
маистер техдlль

[ата огляду

<08> квiтня 2022р.

ю.г.
{а Ьс
1

*,r

Микитенко В.Г.

