
Акт
загального огляду жил()го будинку,

розташованого за адресою: прOсп. I'epoiB Сталiнграда 15-А

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киевеt>>

о -501
(назва виконавця послуг)
Мr, що нижче пiдписапися, комiсiя у складi: начrшьника Вангородськоi Я.П., iнженера з
органiзачii експлуатацii та ремонту l -оТ категорii Па,зюри Ю.Г.,, майстра техдiльницi
Микитенко В.Г.

з 04.04.2022о. по 08.04.2022р.
(дата початку огrrяду) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: просп. Героiв Сталiнграла 15-А i
встановила таке:
l. Житловий булинок, загаJIьна площа якого становить 1|22З,60 кв. м, кiлькiсть квартир
_ 2|6
На прибудинковiй територii розмiщено дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоус,грою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прлtбl,дlrнковоi територiТ:
Пiд час проведення огляду жилого булинку JФ 15-А на просп. Героiв Сталiнграда

комiсiя перевiрила стан несучих та огоро]Iж},вал ьних конструкцiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,
кана.,чiзацii, лiфти, електрообладнання, дитяч ий майданчик та прилеглу територiю.
п и цьо виявлено:

Висновtlк про -гехнiчний стан
елсм е Hl,zt к()lIс,г кчiТ) б лин
В задовi,льному cтaHi

В заl(овilrьноплy cтaHi

В за2lовilrьному cтaHi

Потребчс поз,()ч llого ремонту
Е} за;ltlвilt ы ttriv у cr alli

Потребус кагti,l,ального ремонту
Потребукlть II(),гочного ремонту

п t{)Tb Kilпll itльного мо
Гаrlки t rо,греб1 ltl,г|, Ilоl,очного

л9
зlп

Найменування елемента
(конструкчiТ) будинку

1 Фундамент

Фасад

з Стiни

4 Стики

5 Пiдлога

6 Покрiвля
,7 Водостоки

8 Сходовi клiтки, сходовi маршi
9 Баrкони, лоджii" ганки

(огородження балконiв i лоджiй)

Примiтка

Микитенко В.Г.
(П.I.П. майстра)

2

ремонту



l0 Смiттепроводи (клапани,
стовбури. шибери)

ll Смiттсзбiрнi камери
(водопровiд)

l2 BiKHa

lз flBepi

1.1 Вхiлнi групи
l5 Козирки вхiдних груп
lб Електрообладнан ня ( щитова.

мережi. будинкове освiтлення)

1,7 Лiфти (машиrrtli примiщення.
римiцень)дв l машинних ll

l8 Системи центрaшьного опzlлення

l9 Системи гарячого водопостачання

20 Системи холодного
водопостачання i каналiзацii

2| Прибудинкова територiя
(благоустрiй., асфальтове
покриття)

22 .Щитячий майданчик (обладнання )

Потребчкlть замittи шибери

В за.l(овi,:rьнолt ч cтaHi

Потребчкrть замiни

Потребунlть встановлення на
тех}llчнол{ П() Ве ci 1-4 пiд
Il yt()Tb Пt)'гоЧноГо ltO
Пот чн)ть поточного е\,|о

Електроltlитова в задовiльному
cTaHi. Елсктро мережi потребують
капll,аJI ьtIого cNl()H

Працююr,ь в IIаспортному режимi

в заllовiльнолrу cтaHi

В заllовi,ll bHol*t у cTaHi

В задовiльнолrу cтaHi

В за;lовi.rt bHtrMy cTaHi

Висновки Koмicii: технiчний стан житлового будинку на
просп. Героiв Сталiнграда 15-А, дитячого маЙданчtlка - задовiльниЙ.
Житловий будинок придатний до експлуатацiТ rr весняно-лiтнiй перiод 2022р.

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у нас,г5,пниl"r перiод)

Голова KoMicii: нача;rьник О.Щ-50 ька Я.П.

Члени KoMicii: iнженер 1-оТ ка ра Ю.Г.

маистер техдlль Микитенко В.Г.

l

б"

Щата огляду к08> квiтня 2022р.

В заltовi,lt bHoпrr caHiTapHo-
технiчноl,лу cTaHi. потребус
доукомплек,tчвання сучасними
елеменl,аvи
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