
Акт
загального огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: просп. Героiв Сталiнграда, 25-А
_Троuька Л.В._
(п.I.Б.)
КП <Керуюча компанiя з обслугов}ъання
житлового фонду Оболонського раЙону м. Киево>,
о 502

(назва виконавця послуг)
Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера

Костюченка е.О., iнженера I-категорii Рикало Н.В., майстра Трочькоi Л,В.

з 09.09,2022р. по 09.09.2022р.
(лата початку огляду) (дата завершення огляду)
провела огляд житлового будинку за адресою:прос п. Ге iB CTMiH 25А
l встановила таке:

Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 8'752,1 м2 кiлькiсть
квартир- 140шт.

На прибулинковiй територii розмiщуються 1 спортивний та 1 дитячий
майданчики.

(перелiк елементiв благоустрою)
1. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:

Пiд час проведення огJIяду жилого булинку М 25-А
на просп. Героiв Сталiнграда комiсiя перевiрила стан несучих
та огороджувaLпьних конструкцiй, зовнiшнiх та внутрiшнiх cTiH, стикiв,
покрiвлi, пiдлоги, BiKoH, дверей, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфтiв,
електрообладнання, спортивного та дитячих майданчикiв та прилеглу
територiю.

п и цьо виявлено:
Ns
зlп

Найменування елемента
(KoHcTpyKuii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii)
б ди

Примiтка

1 Фундамент В задовiльному cTaHi

2 Фасад Потребуе поточного ремонту
ання

Стiни Потребують поточного
мо

4 Герметизованi стики Потребують ремонту oKpeMi
ква ти и

5 Пiдлога Потребус поточного ремонту

6 Покрiвля Потребуе капiтального
ремонту

екс атацlt

.)

згlдно з
TepMiHoM
ефективноТ



7 Водостоки Потребlтоть капiтального

ремонту
згlдно з
TepMiHoM
ефективноi
експлуатацii

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Потребують капiтального
ремонту згlдно з

TepMiHoM
ефективноi
експлуатацiТ

9 Балкони, лоджii, ганки Потребують поточного
ремонту

l0 Смiтгепроволи (клапани,
стовбури, шибери)

Законсервовано, потребують
поточного ремонту

l1 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

Потребують поточного
ремонту

12 BiKHa Потребують капiтального

ремонту (замiна)
згlдно з
термiнами
ефективноi
експлуатацl1

lз ,,Щверi В задовiльному cTaHi
|4 Вхiднi групи Потребують поточного

ремонту
l5 Козирки вхiдних груп Потребlтоть поточного

ремонту
lб Електрообладнання

(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

Потребуе поточного ремонту

|7 Лiфти (машиннi
примiщення, .щерi машинних
примiщень)

Працюють в паспортному
режимi

18 Системи центрального
опЕLпення

Потребlтоть капiтального

ремонту (замiна)
згlдно з
термiнами
ефективноi
експлуатацii

19 Системи гарячого
водопостачаншl

Потребують капiтального

ремонту (замiна)
згlдно з
термiнами
ефективноi
експлуатацl l

20 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

Потребують капiтального

ремонту (замiна)
згrдно з
термiнами
ефективноТ
експлуатацii

21 Прибудинкова територiя
(благоусrрiй, асфа-тtьтове

покритгя)

згrдно з
термiнами
ефективноi
експлуатацii

Асфальтове покриття
потребуе капiтального

ремонту



22 .Щитячi майданчики
(облалнання дитячих
майданчикiв)

.Щитячий майдаrтчик потребуе
доукомплектування,
спортивний потребуе
капiта-пьного ремонту

згlдно з
термiнами
ефективноi
експлуатацii

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового булинку
на просп. ГероiЪ Стапiнграда, 25-А, житловий бу.чинок придатний
до екс атацii в осiнньо-зимовий перiод 2022 02З poKiB.

(оцiнка техлiчного стану, висновок про гото
булинку у насryпний

до експлуатацii жилого

Голова KoMicii: головний iнженер
Члени KoMiciT: iнженер

маЙстер:

,Щата огляду <09> вересня 2022р.

ченко е.о,
о Н.В.

цька Л.В.
.г:


