Акт

загального огляду жилого булинку,
розташованого за адресою: просп. Героiв Сталiнграда 17

Микитенко В.Г.

(П.LП. майстра)

КП <Керуюча компанiя

з обслуговування

житлового фонду Оболонського району м. Ки€ва)

од-501

(назва виконавця послуг)

Ми, Що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: начальника Вангородськоi Я.П., iнженера з
органiзацii експлуатацii та ремонту 1-оi категорii Пазюри Ю.Г., майстра техдiльницi
Микитенко В,Г.
з 04.04.2022р.
(Дата початку

по 08.04.2022р

огляду)

(дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: просп. ГероiЪ Сталiнграда
l встановила таке:

l.

l7

ЖитловиЙ будинок, загальна площа якого становить 13386,30 кв. м, кiлькiсть

квартир - 21б
На прибудинковiй територii розмiщено 2 спо ртивних vаиданчика
(перелiк елементiв б.тагочстрою)

Технiчний стан жилого булинку та його прибlд инковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Лл 17 на просп. ГероIв Ста,riнграда
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувiчIьних конструкцiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи цо, гвп, хвп,
2.

каналiзацii, лiфти, електрообладнання, спортивниi лtайданчики та прилеглу територiю.
п и цьом виявлено:
лъ
Найменування елемента
Висновок про технiчний стан
Примiтка
(конструкцiТ)
зlл
будинку
елемеrrта (конст рукчii) будинку
l
Фундамент
В задовiльному cTaHi
2
Фасад
В задовiльному cTaHi
)

Стiни

В задовiльному cTaHi

4

Стики

Потребують поточного ремонту

5

Пiдлога

В задовiльгlому cTaHi

6

Покрiвля

,7

Водостоки

Потребус пOточного ремонту
В задовiльному cTaHi

8

Сходовi клiтки, сходовi маршi

В задовiльному cTaHi

9

Ба,rкони. лоджii. ганки
(огородження ба,Iконiв i
лоджiй)
Смiттспроводи (клапани,
стовбури. шибери)
Смiттсзбiрнi камери
(волопровiл)

В задовiльном1,

l0

ll

с

TaHi

Потребують замiни шибери
В задовiльному стан

i

|2

В iKHa

Потребують замiни 3,4,5,6 пiл

lз

В задовiльному cTaHi

l4

[Bepi
Вхiднi групи

l5

Козирки вхiдних груп

В задовiльному с raHi

lб

Електрообладнання ( щитова,
мережi, булинкове освiтлення)

l7

Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)
Системи цен,гра!rьного
опалення
Системи гарячог0
водопостачання
Системи холодного
водопостачання i каналiзацii
Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)
Спортивнi майданчики
(обладнання )

Електрощиl ова t ttrтребуе поточного
ремонту. Е.lектрtlмережi
}l()
по ебчють капiга.ltьного
Працюtоть в паспортному режимl

l8
l9
20

2|

Потребукtть поIочllого ремонту

Потребують капi-гаlьного ремонту
Потребують капiтапьного ремонту
Потребують поl 0чlI()го ремонту

В задовiльrrому

с

TaHi

lод. В задовiльному cTaHi, 2
п
сб € капlтаlьtlого eMoll
Висновкп Koмicii: технiчний стан житлового будиtlку на
просп. Героiв Сталiнграда 1 7, спортивних маЙJIанчи KiB - задовiльниЙ.
Житловий булинок придатний до експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод 2022р.
22

(ouiHKa технiчного стану, висновок про готоввiсть до експлуатацii жилого
булинку у настl,пниl"r перiод)

Голова KoMicii: начальник

одська Я.П.

О.Щ-

Члени KoMiciT: iнженер 1-oi
маистер техд
Щата огляду <08> квiтня 2022р.

р ll

ьнйЦl

Пазюра Ю.Г

.

Микитенко В.Г,

