
Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: просп. I'epoTB Сталiнграла 19-А

(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м, Ки€ва)

од-501
(назва виконавця послуг)
М", що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: начальника ВангородськоТ Я.П,, iнженера з
органiзацii експлуатацii та ремонту 1-оi категорiТ 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 булинку за адресою: просп, ГероiЪ Ста,riнграда l9-A
i встановила таке:
l. ЖитловиЙ будинок, загzlJIьна площа якого становить 11229,60 кв. м, кiлькiсть квартир
_ 2|6
На прибудинковiй територii розмiщено 2 дитячлtх майданчики

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого будинку та його прлtбудlлнковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку JS l9-A на просп. ГероiЪ Сталiнграда

комiсiя перевiрила стан несучих та огородж},вальних конструкцiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО., ГВП, ХВП,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячих мал"tданчикiв та прилеглу територiю.
п и цьом виявлено:

Висновок про техн iчний стан
елемснта конст KLtiT) б дин

в задовiльнорr cIaIIl

В задовiльноьt cTaIIl

В задовiльнопtу cтarti

}l'9

зlп
Найменування елемента
(KoHcTpyKrrii) будинку

Примiтка

l Фундапtент
2 Фаса:

В задовiльнопr
в задовiльноьr

cIaIll
с га IIl

3 Стiни
1 Стики
5 Пiд"lога
6 Покрiвля
7 Водостоки

8 Сходовi клiтки. сходовi
маршi

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджiй)

l0 Смiттспроводи (клапани,
стовбури. шибери)

Потребують замiни lпибери

Микитенко В.Г.

| Потребують поточtI()го ремонту

Потребус каIri,гального ремонту

| 
Потребуrоть поточII()l о ремонту 

ТГ

l ННir* 
КаПiгаtьного ремонту 

|



11 Смiттсзбiрнi камери
водо Bl

l2 BiKHa

lз !Bepi

l4 Вхiднi групи

15 Козирки вхiдних груп

1б Електрообладнання (щитова,
мережi. будинкове
освlтлення

1,7 Лiфти (машиннi примiщення.
l машинних п имiщень)д

l8 Системи центрaL.Iьного
опilлення

l9 Системи гарячого
водопостачання

20 Системи холодного
водопостачання i канапi зацll

21

llo иття
22 flитячi майданчик

(обладнання

В задовiльнопlу cT,aHi

В задовiльнопrу cT,aHi

Потребують встановлення на
технlчном tI()

"_9!.,Потребl.rоть поточIIого ремонту 1 -5
пlд.
Потребують поточtlого ремонry 1-5
пlд
Електрошитова та (,лск громережi
потребують ltапiтал ьного ремонту.

Працюють в tt;tспортIloму режимi

Потребують капiгтrыtого ремонту

Потребують капiгаlьного ремонту

Потребують капiта,цьного ремонту

В задовiльнолrу cTirai

В задовiльнолl у сан i.гарно-технiчному
cTaHt

висновки KoMiciT: технiчний стан житловогс, (iуlциlrку на
просп. Героiв Сталiнграда 19-А, дитячих маЙданчикiв - задовiльниЙ,
Житловий будинок придатний до експлуатацii весняно-лiтнiй перiод 2022р.

(oui нка технlчного стану, висновок прrl гсrтс BHicTb до експлуатацii жилого
булинку у наст1 пний перiол)

голова koмicii: начальник о

,каЧлени KoMicii: iнженер 1-оi тегорii'

маистер техдl

n_
ка Я.П.

юра Ю.Г.

Микитенко В.Г.
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,.Щата огляду <08> квiтня 2022р.

Прибудинкова територiя
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