Акт

загального огляду жилого будинку,
розташованого за адресою: просп. ГероТв Сталiнграла 7-А

Микптенко В.f
(П.I.П. майстра)

.

КП <Керуюча компанiя

з обслуговування

житлового фонду Оболонського району м.

од-501

Киева>>,

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: начшIьника Вангородськоi я,п.,, iнженёра з
органiзацii експлуатацii та ремонту 1-oi категорii Пазюри Ю,Г., майстра техдiльницi
Микитенко В.Г.
з 18.04.2022р.

ло 22,04.2022р.

(дата початку огляду)

(дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: просп. Героiв Ста.пiнграда 7-А i встановила
таке:
l. Житловий булинок, загаJIьна площа якого становить 1l255,50 кв. м, кiлькiсть квартир
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Технiчний стан жилого будинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого будинку Js 7-А *'а .rpbcn. iepoiB Сталiнграда
комlсlя перевlрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй, зовнlшнl 1,а
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи I {O, гвп, хвп,
2.

каналiзацii, лiфти,, електрообладнання та прилегJlу територiю.
п и цьо виявлено:
N!
Найменування елемента
Висновок про r,ехнiчний стан
зlл (KoHcTpyKuii) б удинку
елеl\,tента KoHc,t KLtll б дин
l
Фундамент
В задовiльному сrанi
2

Фасад

В задовiльному claHi

J

Стiни

В задовiльному cTaHi

.+

Стики

5

Пiд.чога

Потребують пот()чпого ремонту
В задовiльному с TaHi

6

Покрiвля

1

Водостоки

8

сходовi клiтки, сходовi ма ршi

Потребус поточного ремонту
Потребують п()lI)чIrого ремOнту

Il

ють капl гаlьного

}1o}Il-

Примiтка

|2

Бапкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджlй
Смiттспроводи (клапани,
cr овб
и, шибе и)
Смiттсзбiрнi камери
(водопровiл)
BiKHa

lз

7Щверi

Потребують встановлення на
технiчном1 повеlrсi 1.3.5.6 пiд

l1

Вхiлнi групи

Потребують по,I,()чllого ремонту

9

l0

ll

Ганки потребую1 ь поточного ремонту

Потребують

зам

iH

и шибери

В задовiлыtомл,сrанi
Потребують замiни
пiд'iЪди.

,l

2-го по 6-й

l5
lб

Кози ки вхlдних груп
Потребують поlI)чного ремонту
Електрообладнання (щитова,
Електрощиt ова ,I а с;Iектромережi
мережl.
потребують капiгiчtьного ремо нl,у
динкове освiтлення)
l7
Лiфти (машиннi примiщення.
Працюrоть Il пасl I0р,гному режимi
лв epi машинних примiщень)
l8
системи це
&lьного опацення Потребують капiтацьного ремонту
l9
Системи гарячого
Потребують капi гатьного ремонту
водопостачання
20
Системи холодного
Потребують капi га,lьного ремонту
водопостачання i каналiзацiТ
2l
Прибудинкова територiя
В задовiльному cTaHi
(благоустрiй. асфальтове
по криття)
Висновки KoMiciT: технiчний стан житлового булинк} на просп. Героiв Сталiнграда 7-А
- задовiльний. Житловий будинок придатний до експл},атацii в весняно-лiтнiй
перiол 2022р.
(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку наст): пний ltерiод)

голова koмicii: начальник

о

50

одська

я.п.

т;

Члени KoMiciT: iнженер 1-оi {*u, его р

\,

маистер техдl ьницi

[ата огляду

<<22>>

квiтня 2022р.

юра Ю.Г

Микитенко В.Г.

