Акт

загального огляду жилого будинку,
розташованого за адресою: просп. Героiв Сталiнграда 19

Микитенко В.Г.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киева>,
о -501
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдпис€шися, комiсiя у складi: нач€lльника ВангородськоТ Я.П., iнженера з
органiзацii експлуатаuii та ремонту 1-oi категорii Пазюри Ю.Г., майстра техдiльницi
Микитенко В,Г.
з 04.04.2022р.

по 08.04.2022р.

(дата початку огляду)

(дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: просп, ГероlЪ Сталiнграда 19
i встановила таке:
1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 6278,20 кв. м, кiлькiсть квартир

88пlт

-

Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку N9 19 на просп. Героiв Сталiнграда
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкrriй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП' ХВП,
2.

каналiзацii, лiфти,, електрообладнання та прилегJlу територiю.
п и цьом виявлено:
Найменування елемента
N9
Висновок про техrтiчний стан
з/п (KoHcTpyKuii') булинку
елемента (констру кшii) будинку
1
Фундамент
В задовi"-tьноvу cTaHi
2

Фасад

Потребують ]lоl,очного ремонту

_)

Стiни

В задовiльному cTaHi

4

Стики

В задовi:lьному cTaHi

5

Пiдлога

В задовi:rьноvу с,ганi

6

Покрiвля

Потребчс капiтального ремонту

1

Водостоки

Потребують 11оточного ремонту

8

Сходовi клiтки, сходовi маршi

9

Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв
лоджiй)

Потребують капiтtLrьного ремонту 1,2
пlд.
В задовi.rьнсr:чrу с,гirнi

i

Примiтка

l0

Смiттспроводи (клапани.
стовбури. шибери)
Смiттсзбiрнi камери
(водопровiл)

Потребують :rамillи lпибери

l2

В iKHa

В задовi;rьному

с

ганi

13

lBepi

В задовi;lьному

с

taHi

l4

Вхiднi групи

[-Iотребують IIo1,o({Il()|,o ремонту

l5

Козирки вхiдних груп

В задовi.rьному с,ганi

16

Електрооблалнання (щитова.
мережi. будинкове освiтлення)
Лiфти (машиннi примiшення.
дверi плашинних припtiщень)
Системи центрального
опiLIення
Системи гарячого
водопостачання
Системи холодного
водопостачання i кана,,liзацii
Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

Електромерекi,rа електроцитова
по еб 'toTb кап l'I itjl t,tlоГо емонт
Прачюють в пасп()р1,1lому режимi

11

|7
18

19

20

2\

В задовirьноvу claHi

Потребують l(апi,гi,Llьllого ремонту
Потребують

капiтlt-,l

Потребують

Kat-til

ьного ремонту

ального ремонту

В задовi:rьному c,laHi

Висновки Koмicii: технiчний стан житлового будиIIку на

просп. Героiв Сталiнграда l9 - задовiльниЙ.
Житловий будинок придатний до експлуатацiТ tr веt:няlrо-лiтнiй перiод 2022р.
(оцiнка технiчного стану, висновок прll гсгговнiсть до експлуатацii жилого
булинку у нас,гlпниii перiод)

голова koмicii: наччшьник

ангородська Я.П.

-50l

Члени KoMicii: iнженер 1 -bi категорii'

\

,-,

маЙстер тецiль}ц,|цi

!ата огляду к08> квiтня 2022р.

]

а

_4-

Пазюра Ю.Г.

Микитенко В.Г.

