
( назва вl.tконавця послуг)
М", що нижtlе пiдписа.пися, комiсiя у складi: начальника Вангородськоi Я.П., iнженера з
органiзаuiТ ексгшуатаrrii та ремонтУ 1-oi кагегорii Пазюри Ю.Г- майстра техдiльницi
Напханкlк Л.М., засryпник нача.],Iьника з благоус,грою Коваленко В.В.

А кт
загального огляду жилого булинку,

розташованого }а адресою: просп. fероiЪ Сталiнграла l5

Ilапхапlок .jI.]!t
(П,l.П, майсгра)

КП кКерую,rа компанiя з обслуговування
житлового фовау Оболонського району м. Киева>,

од-50t

з l2 l0,20]2p по l7.10.2022 р.
(дата поча,rку огляду) (дата завершення оглялу)

провела огляд )|tилого булинку за адресою: просп. Героiв Ста.,,чiнграла l5
l встановила таке:
l. Жlrтловиii булинок, загiUIьна Iшоща якого становить 6811,70 кв. м, кiлькiсть квартир

88
2. ТехнiчниЙ стан жилогО булинку та його прибудинковоi територiI:

lliл час Проведення огляду жилого булинку.itl ts na проьп, Гъроiв сталiнграда
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувztllьних *опarру*цiй, зовнiшнi та
BHyTpl ш н l
кана"riзацii,
l] и цьо
N!,
,з!п

стlни, стики, покрlвлю, пiллогу, BiKHa, лверi, системи I_{O,
лiфти, елекгрообладнан ня та прилеглу територiю.
вия влено:

гвп, хвп,

Найменування елемента Вис новок про технiчний стан
будин ку e[e]!leHTa ко IJ кцll

Фчttдамен,г В заловiльному cTaHi

Фасад В задовiльному ctaнi
СтiIlи В заловiльному cTaHi
(]t,ики iв задовlльному cтaнl
lliдлога В заловiльному cTaнi

)

4

(, окl)lвля
_----г.--.-

В задовiльному cTaHi

Потребу ють поточного ремонry

8 |сй довl клlтки, сходовi ма llt1
Балкони, лодяtii. ганки
(ого дження балконiв i ло

I0 'Mi ттспllоводl 
1 к.папанЙ,

!]9IlýJц uI}loe t!

ь капlт:lлБного
в задовiльному с.ганi

Ilотребую ть замiни шибери

]_ llnl

)

I

l.
Смirгезбiрнi камери

Прим iTKa

al
(воl(оп вlд)

лжiй;

з задовt_lьному cTaKi

емо

-__---'--_

L



l2 BiKHa

lз !Bepi

14 Вхi.цнi групи

В задовiльноt"ту cTaHi

В задовiльному cTaHi

Потребують поточного ремонry

l5 Козирки вхiдних груп

Електрооблалнання (щитова,
мережi, будинкове освiтлення)

В задовiльному cTaHi

Елекr,рощитова в задовiльному
cTaHi, Електромережi поцебують
капlтального о

17 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Прачюють в паспортному реясимi

Потребують капiтаrьного ремонry

Потребують капiтаrrьного ремонry

Потребутоть капiтапьного ремонry

Асфальтове покриття потребуе
капlтal-цьного ремонry.

lб Систем и центрмьного опilлення

Системи гарячого
водопостачання

2о Системи хоJrодного
водопостачаняя i каналiзацiii

]l Прибудинксlва територiя
(6лагоустрiй. асфальтове

Висновки Koмiaii: технiчний стан житлового будинку на
просII. ГероТв Ста,liнграла l5 задовiльний. Житловий бу,шинок {1ридатний до
експ.пуатацiТ в ociHHbo зимовий перiол 2022- 2023р

були

[-олtlва KoMicii: начальник ОД-5

t{лени KoMicii: заступник начаJlь

iнженер 1-oi категорii

маистер техдlльницI

fl,aTa огляду <l7> жовтня 2022р

(ottiHKa технiчного стану, вис BHlcTb до експ.цуатацll жилого
Ioд)

ангородська Я. П

Коваленко В.В.

Пазюра Ю.Г

Напханкlк JI. М,

,ui

+
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