Акт

загального огляду жилого будинку,
розташованого за адресою: просп. ГероiЪ Сталiнграда,49
__Коноплепко
(I I.I.1-I.

майстра)

В.Ф._

Kl1 <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського раЙону м. Киева>,

од:502

(нiчзва виконавця послуг)

Ntи, що нижче пiдписаJIися, комiсiя у складi: головного iнженера Костюченка С.О.,
iнженера 1-i категорii Рикало Н.В., майстра Конопленко В.Ф.
з l 1.05.2022p.
по l 1.05.2022р.
(;tlrга початку

оглялу)

(дата завершення огляду)

ровела огJIяд жилого булинку за адресою:проспектД9р8Ь_Стад!цIрада!Д
i встановила таке:
l. ]Китловий будинок, загЕuIьна площа якого становить 6432,46кв. м, кiлькiсть квартир
п

- l24 шryк.

На прибудинковiй територiТ розмiщусться

1

дитячий майданчик

(tiepe:riK e.lreMeHTiB благоустрою)

Технiчний стан жилого будинку та його прибудпнковоТ територii:
Пiл час проведення огляду жилого булинку Ns 49 по просп.ГероiЪ Сталiнграда
к,]мiсiя перевiрила стан несr{их та огороджуваJIьних конструкчiй, зовнiшнi та
вirутрiшнi стiни. стики, покрiвлю, пiллогу, BiKHa, дверi, системи ЦО' ГВП, ХВП.
к.iна_,tiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та прилеглу

2,

тс-ри,горiю.
ll IIьо l]иявлено:

.l

,J\l!

;7й аименчвання
Ko!t

Фундаменти

,

З

Фас ад1,I
i

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) будинку

елемента
кцl1 б ди

Стiпи

I

В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHi

,4

Герме,t,изованi стики

5

Пiдлоr а

потребують ремонту oKpeMi
квартири
В задовiльному cTaHi

б

Покрiвля

потребуе капремонту

7

Волостоки

Примiтка
I

Водостiк з покрiвлi потребуе
часткового поточного ремонту

згlдно з
термiнами
ефективноi
експлуатацiТ

I

I
I

Сходовi клiтки. сходовi
ма шl
Балкони, лоджii, ганки

Е
9

в задовlльному cTaHl

В задовiльному cтaнi

(огородх<епня балконiв i

лоджiй)

Смiтгспроводи (клапани, сто заблоковано

l{]

l

l

Смiттсзбiрнi камери
во,fоп овiд)

l2

BiKHa

l]
l4
l

(

lб
|1

lti

ts

i

Itаявностl

Вхiднi групи

потребують ремонту
MeTaJ]eBl жалюзl
поlребують поточного ремонту
в задовlльному cтaHl

Козtлрки вхiдних груп

в задовlльному cTaHl

Електрообладнання (щито
о дl{нкове освirтення)
Лiфти (маrпиннi примiщення,
дверi машинних примiщеrть)

потребу€

lj(,

поточного ремонту

Працюють в паспортному
режимl
в задовlльному cтaнl

Систеrtи центрального
опaLпення

l9

потребуоть капiтального
ремонту

Системи гарячого
водопостачання

згlдно з
термiнами
ефективноТ

експлуатаtii
]

1]

с истелtи холодного
водопостачання i
каналiзацii

потребують капiтального
ремонry

Прибу;rинкова територiя

в задовlльному cTaнl

згlдно з
термiнами
ефекгивноТ
експлуатацii

(б,rагоустрiй. асфал ьтове
tIо
-)

1

я)

{итячий майданчик
(об.lrалнання ]tитяч}lх
ltaй,raH,tltKiB )

поlребу€ дооблаштування
формами , цегляна кJIадка
огорожi - ремонту

стан

житлового булинку по проспекту Героiв
(. l,алiнграда, 49, дитячий майданчик
- задовiльний. ж тловиЙ будинок придатниЙ дtl

Вltсновки комiеii:технiчний

експ.туатацiТ у весняно-лiтнiЙ перiод 2022 ро
(оцiнка техвi*lого стаЕу" висновок пф готов
булинку у наср.чппи

Го.;ова KoMicii: головний iнженер
Ll.

tени KoMicii: iнженер 1-i категорii

майстер
llaTa огrяду <1l> травня 2022р.

до експлуатацll жилого

од)

стюченко

€.о.

икало Н.В.

Конопленко В.Ф.

