
Акт
загальЕого огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: просп. Героiв Сталiнграда,25
_Троцька Л.В._
(П.I.Б. майстра)
КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киева>>,

о 502
(назва виконавця послуг)
Ми, що нижче пiдписаJIися, комiсiя у складi: головного iнженера

Костюченка е.О., iнженера Рикало Н.В., майстра Троцькоi Л.В.

з 09.09.2022р. по 09.09.2022р.
(лата початку огляду) (дата завершення огляду)
провела огляд житлового будинку за адресою: просп. Ге iв Сталiн 25
l встановила таке:

Житловий будинок, загшIьна площа якого становить 1354З,З1 мr,
кiлькiсть квартир - 254шт.

На прибулинковiй територii розмiщуеться 1 дитячий майданчик
та спортивний майданчик *Workayt".

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

Пiд час проведення огляду жилого булинку N9 25
на просп. ГероiЪ Стмiнграда комiсiя перевiрила стан несучих
та огороджув€lльних конструкчiй, зовнiшнiх та внутрiшнiх cTiH, стикiв,
покрiвлi, пiдлоги, BiKoH, дверей, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти,
електрообладнання, дитячого майданчику та прилегJry територiю.
п и цьо виявлено:
JФ
зlл

Найменуван ня елемента
(конструкцii) булинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii)
будинку

Примiтка

1 Фундаменти В задовiльному cTaHi
Фасади2 Потребують поточного

ремонту (фарбування)
J Стiни Потребують поточного

ремонту
4 Герметизованi стики Потребують ремонту oKpeMi

квартири
5 Пiдлога Потребуе поточного ремонту

Потребуе поточного ремонту6 Покрiвля
згlдно з
термiнами
ефективноi
експлуатацiТ

Водостоки7

:rгlдно з

Потребують капiтального

ремонту

Потребують капiтальногоСходовi клiтки, сходовi8



марш1 ремонту термlнами
ефективноi
експлуатацiТ

9 Балкони, лоджiТ, ганки Потребують поточного
ремонту

10 Смiтгепроводи (клапшrи,
стовбури, шибери)

Законсервовано (потребують
поточного ремонту)

11 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

в наявностi

|2 BiKHa Потребують поточного
ремонту (MeTa;leBi решiтки та
ск;rоблоки)

1з !Bepi Потребують капiтального
ремонry на кожному поверсi

згlдно з
термiнами
ефективноТ
експлуатацii

l4 Вхiднi групи Потребують поточного
ремонту

Козирки вхiдних груп Потребують поточного
ремонту

16 Електрообладнання
(щитов4 мережi, будинкове
освiтлення)

згlдно з
термiнами
ефективноi
експлуатацii

l7 Лiфти (машиннi
примiщення, дверi машинних
примiщень)

Працюють в паспортному
режимi.

18 Системи центрЕrльного
опалення

В задовiльному cTaHi

19 Системи гарячого
водопостачаннrI

Потребують поточного
ремонту

Системи холодного
водопостачання i
каIrалiзацiт

В задовiльному cTaHi,
каншriзацiйна мережа
потребуе капiтального
ремонту

згlдно з
термiнами
ефективноi
експrryатацii

2\ Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфа,rьтове
покритгя)

Потребус капiтального
ремонту

згlдно з
термiнами
ефективноi
експлуатацii

22 !итямй майдаrr.л.tк
(обладнання дитячих
майдаrrчикiв)

!,итячий - потребуе
доукомплектацiТ, спортивний
майданчик "Workalt" - в
задовiльному cTaHi

l5

Потребус капiтального

ремонry

20



Висновки KoMicii: технiчний стан житлового булинку
на просп. ГероrЪ Стмiнграла, 25 - задовiльний. Житловий булинок
придатний до експJryатацii в осiнньо-зимовий пер д2022-202З poKiB.

(оцiнка технi.*rого стану, висновок про готовн експлуатацlr жилого
булинку у настlтlний

Голова Koмicii: головний iнженер к ченко С.о.

Члени KoMicii: iнженер н.в.

маЙстер л.в.

.Ц,ата ог.пяду <09> вересня 2022р.
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