
Акт
загального огляду жилого будинку,

ро,iташованого за адресою: просп. ГероiЪ Стdлiнграла l3-A

Наrlханюк Л.М.
([l,LП MailcTpa)

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

од-50l
(назва вttконавця послуг)

Ми, шо нижче пiдписалися, комiсiя у складi: начальника Вангородськоi Я.П., iнженера з
органiзачiТ експлуатацii та ремонту 1-oi категорii Пазюри Ю.Г., майстра техдiльницi
Напханюк Л.М., зас,ryпник начаJlьника з благоустрою Коваленко В.В.

з l 2. l0.2022p по 17 .l0.2022р.
(лата початкry огляду) (лата завершення огляду)

провеJа огляд жилого булинку за адресою: просп. Героiв Сталiнграла l3-A i
встановила,гаке:
l.Жит;rовий булинок, загаJIьна площа якого становить 1989з,l0 кв. м, кiлькiсть
квартир - 378
На прибулинковiй територii розмiщено дитячий майданчик

( перелiк елементiв благоусгрою)

2. fехнiчний стан жилого булинку та його прибулинковоi територi[:
Пiд час проведення qгляду жилого будинку Л9 lз-А на просп. Героiв Ста,чiнграла

комlсIя перевlрила стан
внутрiшнr ст,iни, стики,

та огороджувальних
пiллогу, BiKHa, лверi,

IIотребуе fiоточtIого ремонту

конструкчiй, зовнiшнi та
системи ЦО, ГВП, ХВП,

несччих
покрiвлкl.

канал iзацll,
Il и Llbo},t

л iф,ги, елекгрообладнан ня, дит.gчий маЙданчи к та приJIеглу територiю.
виявJlено:

N,r найменчванirя елемента
з/п (констр}aкчф дин

ФУrдаrен, В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi
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Потребутоть пOточного ремонту
5 IIiдлога В заловiльному cTaHi
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6 ll 'Iокрiвilя

Висновок про технiчний стан
eJ-IenteHTa (конс кцll

Примiтка

водостокрt ГIотребують поточного ремонry

.l,

I



8 сходовi клi l,Krl . сходовl ма шl
Балкони. лод?{(ll, ганки
ого одженtи бмконi в l лодкiй

BiKHa

lj flBepi

l4 Вхiляi групи

1_5 Кози ки вхlдн}D( tI
Електрообл аднання (щитова,
\J i,6 нкове освiтлен tlяди
Лiфти ( ]\rашиннl примiщення. Працюють в паспортному режимiдве l маulинних имi ще}lь )
Системи центрального опilлення Поrребують капiтаqьного

I9 емонистеми гарячого Потребу IoTb поточного ремонryводопостач ання
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tIo иття )
"r,)

J\ рtтячий майда }rчик (обладнання в задовiльно му caнlтapнo-
BlrcHo BKlr копriсiI

технtчном cTaHl
: технlчний стан жит; ового будинку напросп, Героiв С]талt нграда l3-A, дитячо ГО МаЙДанчика - задовiльний. ЖитлбУдинок п идатний до експ_,.Iуатацl i в ociнньо - зимовий пеFiод2022 -202Зоцtнка технiчною сгану, рвисновок про юювнiсть ,ilо експлуатацii жилогобуд инку перiод)
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