
Акт
загального огляду жилOго булинку,

розташованого за адресою: просп. Героiв Сталiнграла 17-д

Микитенко В.Г.
(ГI.LП. майстра)

КП кКеруюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киева>,

од-50r
(назва виконавця послlт)

М", що нижче пiдписfu,Iися, комiсiя у складi: начаJIьника Вангородськоi Я.П., iнженера з
органiзацii експлуатацii та ремонту l -оi 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. Героiв Сталiнграда l7-A i встановила
таке:
1 . Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить l 9912,50 кв. м,
кiлькiсть квартир - З78
На прибулинковiй териTopii розмiщено дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоус,грою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудlrнковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого будинкlz Л!r 17-А на просп. Героiв Сталiнграда

комiсiя перевiрила стан несучих та огородж},вальних конструкuiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa. дверi, системи цо, гвп, хвп,
кана,тiзацiI, лiфти, електрообладнання, дитячий май/Iанчик та прилеглу територiю.
п и цьо]\l виявлено:
N!]

з/tI

Найменування елемента
Klii) булинку( кон

Висновок про технiчний стан елемента
Kuii) б ,динккOн

Примiтка

l Фундамент В задовiльному cTaHi

2 Фасад В задовiльному cTaHi
-) Стiни В задовiльному cTaHi

4 C,I ики Потребують поточного ремонту
5 [Iiллога

6 Покрiвля

7 Водостоки

8 Схсlловi кJ-Iiтки, сходовi

Потребують поточного ремонту
Потребують поточногс] l]eMoHTy

Потребують кагtiтальнt,lго ремонт},

В задовiльном), cTaHi

I



марш l

9 Балкони. лоджii, ганки
(огородження ба,rконiв i
лоджiй)

l0 Смiттспроводи (клапани,
стовбури, шибери)

ll Смiттсзбiрнi камери
(водопровiд)

l2
lз !,Bepi

Вхiлнi групиl4

Козирки вхiдних груп
Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

lб

l7 Лiфти (машиннi
примiщення. лверi
машинних примiщень)

l8 системи центрt}льного
()llil-,lсllIIя

l9 Системи гарячого
водопостачання

20 Системи холодного
водопостачання i каналiзацii

2l Прибулинкова територiя
(благоустрiй. асфмьтове
покриття)

22 .Щитячий майданчик
(обладнання )

В задовiлыtом1, cTalti

Потребують заrtiни tшибери

Вiдновленrlя в(),цоIIрi]воду

еб lb eI{otI,1 ],а ,]амlни жilлюзlIl
Потребують заrtiни r,a встановлення на
сходових клiтиr rax

Потребую,rь по гочн(\I,о ремонту
гии в

В задовiль tloM,\/ cTatIl

Електрооб;rаднання,lIlilходиться в

задовiльному сl aHi. l iлектрощитова
по с IIоточI]оI,о еvо
Працюють в паспор] Ho}ry режимi

Потребують Kat tiтitл l,tttlго ремонту

Потребують каttiт:шt,ного ремонту

Потребують по,гочIt()t,о ремонту

В задовiлыtому cTalti

В задовiльном1, caHir арно-технiчному
cTaHi, потребу€ до),к()\lплектування

асними eJIcIiIeH,til\l и

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будиrлку на
просп. Героiв Сталiнграла 1 7-А, дитячого l\rайданч}lка задовiльний.
Житловий булинок придатний до експлу атацii I] весlrяно-лiтнiй перiод 2022р.

(оцiнка технiчного стану. висновок про гсrго BHicTb до експлуатацii жилого
булин ,гi,пниii перiод)

Голова KoMiciT: начальник о

Члени KoMiciT: iнженер l -oi горl1., ,

маистер техдlльницl

дська

Пазюра Ю.Г.

Микитенко В.Г.

BiKHa

l5

\ "o, 'Q,

я.п.

Щата огляду <08> квiтня 2022р.


