
Акт
загального огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: просп. ГероiЪ Сталiнграда, 27-А

_Вiльна дiльнrrця_
(П.I.Б. майстра)
КП <Керуюча компанiя з обслуговуванrrя
житлового фонду Оболонського району м. Киева>l,
од502

(назва виконавця послуг)
Ми, що нижче пiдписа.пися. комiсiя у ск,rадi: головного iнженера

Коспоченка е.О., iнженера Рикало Н.В., майстра техдiльницi Трочькоi Л.В.
з 0{.09.2022 0fл9.2022.по

(дата початку огляду) (дата завершення огляду)
провела огJLяд житлового булинку за адресою:
просп. ГеDоiЪ СталiнгDада. 27-А i встановила таке:

З. жtтгловий будинок, загальна площа якого становить 62З02,57 м2, кiлькiсть
квартир - 756urг.

4. на прибудинковiй територiТ розмiщуються 2 дr.rтячих майданчика.
(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан житлового будинку та його прибудппковоi територiТ:
пiд час проведення огляду житлового булинку Л! 2'7 -А

на просп. Героiв Сталiнграда комiсiя перевiрила стан несучих
та огороджувttльних конструкuiй, зовнiшнiх та внутрiшнiх cTiH, стикiв, покрiв;ri,
пiдrоги, BiKoH, дверей, системи ЦО, ГВП, ХВП, кана,,Iiзацii, лiфтiв,
елекгрообладнанrrя, дитячi майдаrтчики та прилеглу територiю.

и цьо виявJIено:
Ns
з/fl

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (констукцii) будинку

Примiтка

1 Фундамент В задовiльному cTaHi
2 Фасад Потребус фарбування (графiтi)

3 Стiни В задовiльному cTaHi

4 Гермегизованi стики Потребують поточного ремонту
oKpeMi квартири

5 Пiдлога Потребус капiтального ремонту згtдно
TepMiHy
ефекгивноi
експлуатацiТ

6 Покрiвля В задовiльному cTaHi
,7 Волостоки Потребують поточного ремонту

8 Сходовi юriтки, сходовi
маршi

Потребують капiтального
ремоI{ry

згlдно
TepMiHy
ефекгивноi
експлуатацii

9 Ба,rкони, лоджii, ганки Потребують поточного ремонту



лоджlи
l0 Смiттспроводи (клапани,

стовбури, шибери)
Не використов},ються,
заблоковано

1l Смiттезбiрнi камери
(водопровiл)

в наявностi

|2 BiKHa Потребують капiта.,rьного

ремоrrry (склоблоки i металевi
жа,rюзi)

lз ffBepi Потребують замiни згlдно
TepMirry
ефекгивноi
експлуатацii

14 Вхiднi групи Потребують поточного ремонту

15 Козирки вхiдних rруп

lб Е;rекгрообладнанrrя
(щlтгова, мережi,
будинкове освiтлення)

В задовiльному cTaHi

17 Лiфти (машиннi
примiщенЕя, дверi
машинних примiщень)

Працюють в паспортному режимi

18 Системи центр:uIьного
опilлення

В задовiльному cTaHi

l9 Системи гарячого
водопостачанIUl

В задовiльному cTaHi

20 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

В задовiльному cTaHi

Потребус капiтального ремонту2| Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покрrггя)

згlдно
TepMiHy
ефекгивноi
експлуатацiТ

22 Дитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

В задовiльному cTaHi, ме с
необхiднiсть у завезеннi пiску.
чорнозему та пофарбуванIIя

на просп. ГероiЪ Ста,riнграда, 27А - задовlльнии
до експлуатацiТ в осiнньо-зимовий перiол 2022-

(оцiнка технiчного стану, виснOвок про сть до експлуатацll жиJlоl,о
булинку у насту ер iод)

Висновки KoMlctl:

Голова KoMicii: головний iнженер
Члени KoMiciT: iHxeHep

майстер техдiльницi

технlчнии стан житлового булинку
. Житловий будинок придатний
3 рокЬ.

L
Кофюченко С.о.
Ри/ало Н.В.
TpbubKa Л.В.

.Щата огляду <<}fl> вересня2022р.


