
Акт
загального огJlяltу житловоr.о будинку,

розташованого за:rдрссою: просп. Героiв Сталiнграда, l
lii.lori pIlIlIi цька Л.Г.
(П.t.П. пrайстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
)l(ит,цового фонду Оболонського району м. Киева),
о -501

( t tазва виконавця послуг)

з 06.09.2022

м", що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: начальника Вангородськоi Я.п., iнженераз органiзачii експлУатацii та реМонТУ l _оТ категорii Пазюри Ю.i., 
' - _

майстра техдiльницi БiлокриницькоТ Л,Г,
заступник нач€шьника з благоустрою Коваленко В.в.

р, по 09.09.202 2tэ.(.laтa початку огляду) (,ца,l а завершення огляду)

2, Техlliчний стан житлового будиllку та його п рибулипковоi територii:Пiд час проведення огляду житлового бу.линку Nll на просп. Героiв Сталiнградаltомiсiя перевiрила стан несуч.их та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнiта внутрiшнi стiни. сr,ики, покрiвлю, пiдлогу, BinHa, дверi, системи цо, l.вп, хвп,каllалiзацii., лiфти, електрообладлtаtlня, дитiчий, спортивний майданчик та прилеглутериr,орiю.

провела огляд жилого булинку за адресою: просп. Героiв Сталiнграда,l
l встановила таке:
l, Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 5б70 кв. м,
кiлькiсть квартир - 126 .

На прибулинковiй територii розмiщено дитячи й та спортивний майданчики.
перелlк елементiв благоустрою)
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t] сходовi кrriтки, сходовi маршi
Балкони. лоджii, ганки
(огородження балконiв i лоджiй)

В задовiльно cTaHi
В задовiьному cTaHi9

l0 Смiггепроводи (клапаrпr,
стовб),ри, шибери)

Потребlтоть замiни шибери

ll Смiттсзбiрнi камери
(водо ов

l2- BiKHa Жалюзi потребують ремонту га
замlни

lз {Bepi

Вхiднi групи

Потребутоть замiни ra вотановленнJl
на сходовiй клiтинi,

l4 Потребутоть поточного ремонту

l5 Козирки вхiдних груп Потребують поточного ремонту

lб Елекгрооблалнанrrя ( щитова, Електрощитова та електройережi
\,l е еж1, динкове освiтленrrя) по ть поточного емо

праrцоють в паспортному режимi.
По е ть замlни

системи га ячого водопостачання В задовiльно cTaHl
системи холодного
водопостачання i каналiзацi'i

В задовiльному cTaHi

Прибулинкова територiя
(благоустрi й, асфапьтове

В задовiльному cTaHi

по и,l,тя

l7

l8
l9
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22 Щитячий та спортивний
майдаIr.rики (обладнання дитячих
l спортивних майдаrтчикiв)

В задовiльному санiтарно-технiчному
cTaHi-

l]исновки l(oмicii: технiчний стан житлового будинку на просп. Героiв Сталiнграда,l,
дитячиЙ та спортивниЙ маЙданчики - задовiльниЙ
Житловий булинок придатний до експл уатацli в осlнньо- зимовий перiол 2022 -202Зр

булlлнку

Голова Koмicii: начаJIьник ОД-50l

Члени KoMicii: заступник нача.,1ьника

iнженер l -oi категорii

маЙстер техдiльницi

(оцiнка технiчного стану , BllcнoBo сть експлуатацl1 жилого

родська Я.П

Коваленко B,[J

.Щата огляду <09> вересня 2022р

Бiлокриничька Л.Г.

В задовilьному cTaHi

Лiфти (машиннi примiщення,

двер1 машинних примi
Системи центрiLпьного опaUIення В задовiльному cTaHi


