Акт

загального огляду житлового будинку,
розташовапого за адресою: просп. fероiЪ Сталiнграда,25

_Троuька

Л.В._

(П.I.Б. майстра)

КП <Керуюча компанiя

з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м.

од502

Киева>>,

(назва виконавчя послlт)

Ми, що нижче

пiдписЕLпися, комiсiя у скJIадi: головного iнженера
Костюченка €.О., iнженера Рикало Н.В., майстра Трочькоi Л.В.,
з 25.04.2022р.
(дата початку

огляду)

ло 25.04.2022р.
(дата завершення огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою: IIро сп. Героiв CTa,riH града. 25
l встановила таке:
Житловий будинок, загальна площа якого становить 1З543,3 1 м',
кiлькiсть квартир
254tлт.
На прибудинковiй територiТ розмiщуеться 1 дитячий майданчик
та спортивний майданчик "workayt".

-

(перелiк елементiв благоустрою)

1.

Технiчншй стан жплого булинку та його прибудшнковоi територii:

Пiд

час проведення огJIяду жилого будинку Ns 25
на просп. ГероiЪ Статriнграда комiсiя перевiрила стан несучих

та огороджувальних конструкuiй, зовнiшнiх та внутрiшнiх cTiH, стикiв,
покрiвлi, пiдлоги, BiKoH, дверей, системи ЦО, ГВП' ХВП, каналiзацii, лiфти,

електрообладЕання, дитячого майданчику та прилеглу територiю.
lI и цьо вияв.гlено:
л! Найменування елемента Висновок про технiчний стан Примiтка
:llп (конструкцii) булинку
елемента (конструкцii)
булинку
1
Фундаменти
В задовiльному cтaнi
-)
Фасади
Потребують поточного
ремонту (фарбування)
_]
Стiни
Потребують поточного
ремонту
4
Герметизованi стики
Потребують ремонту oKpeMi
ква
и
5
Пiдлога
tI
еб € поточного
мо
5
По 1вля
п еб С ГIОТОЧНОГО емо
Водостоки
Потребують капiтального
згlдно з
термiнами
ремонту
ефективноi
експлуатацii
I

]

i{

Сходовi клiтки, сходовi

Il

еб юТЬ капlта]-IЬноГо

згlдно з

I

I

марlш

термlнzrми
ефективноI

ремонту

експлуатацii

I

9

Балкони, лоджii, ганки

]0

Смiттепроводи (клапани.

Потребують поточного
ремонry
Законсервовано (потребують
поточного ремонry)
в наявностi

l

ll

стовбури, шибери)

Смiттезбiрнi камери

12

(волопровiд)
BiKHa

1з

.Щверi

I

]14

Козирки вхiдних груп

16

Електрообладнання

I

Потребують tIоточного
ремонтч (металевi решiтки та
склоблоки)
Потребують капiтального
ремонту на кожному поверсi

згlдно з
термiнами
ефективноТ

експлуатацii

Вхiднi групи

l5

Потребують поточного
ремонту
Потребують поточного
ремонту
Потребуе капiтаurьного
ремонту

(пцrтова, мережi, будинкове

освiтлення)

I

17

l9
20

Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покритгя)

l

В задовiльному cTaHi

Системи центрального
опалення
Системи гарячого
водопостачання
Системи холодного
водопостачання i
кана.lliзацiт

21

згtдно з
термiнами
ефективноI
експлуатацii

Працюють в паспортному
режимi.

Лiфти (машиннi
примiщення, дверi машинних
примitпень)

18

I

Потребують поточного
ремонту
В задовiльному cTaHi,
каналiзацiйна мережа
потребу€ капiтального
ремонту
Потребуе капiтального
ремонту

l

згlдно з
термiнами
ефективноТ

експлуатацii
згlдно з
термiнами
ефективноТ

експлуатацii
22

!\итячий майдан.плк
(обладrання дитячих
майданчикiв)

I

{итячий - потребуе
доукомплектацii, спортивний
майданчик "Workayt" - в
задовlльному стан1

I

Висновкп KoMicii: ,fехнrчнии стан
житлового
на просп. ГероiЪ Сталiнграда, 25 - задовiльниЙ. ЖитловиЙ
придатний до експлуатацii у весняно-лiтнiй перiод 2022 року.
(оцiнка техrriчного стаIrу, висвовок про го
булинку у наступ

Голова Koмicii: головний iнженер
LLцен

и KoMicii: iнженер

майстер:

.Щата

огляду <25> квiтня 2022р.

булинку
будинок

lcтb до експлуатацll жилого
ерiол)

остюченко
о Н.В.
TpoubKa Л.В.

е.о.

