
Акт
загального огляду житлового булинку,

розташованого за адресою: просп. fероiв Сталiнграда,37

_ Конопленко В.Ф._
(П.I.Б. майстра)
КП <Керуюча компанiя з обс.тryговування
житлового фонду Оболонського району м. Киева>,
од_502

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

Костюченка С.О., iнженера Рикало Н.В., майстра техдiльницi Конопленко В,Ф.
з |З.09.2022р. по |З.09.2022 р.

(дата початку огляду) (дата завершення огляду)
провела огляд житлового будинку за адресою:пр оспект. Г 1в Сталi -l7

1 встановила таке:
l. Житловий будинок, загальна площа якого становить 15615,55 м2, кiлькiсть квартир
-228 шт.
На прибудинковiй територii розмiпцrються l дитячий майданчик, 2 спортивних
(перелiк елементiв благоустрою)
2. Технiчний стан житлового будинку та його прибудинковоi територii:

Пiд час проведенЕя огJuIду житлового будинку Nq 37 по просп. Героiв Сталiнграда
комiсiя перевiрила стан нес}^{их та огороджувalльних конструкцiй, зовнiшнiх та
BнyTpimнix cTiH, стикiв, покрiвлi, пiдлоги, BiKoH, дверей, системи ЦО, ГВП, ХВП,
каналiзацii, лiфтiв, електрообладнання, дитячого, спортивних майданчикiв та прилеглу
територiю.
п и цьом виявлено:

Примiтка

згlдно :]

термiнами
ефективноi

Ns
зlп

Найменування елемента
(конструкцiТ) булинку

Висновок про технiчний стан
елемента кон динбкц1l

1 Фундамент В задовiльном стан1
2 Фасад Потребуе поточного ремонту
J Стiни В задовiльном у стан1
4 Герметизованi стики Потребують поточного ремонту

о Ml и
5 Пiдлога Пот е поточного емоб
6 Покрiвля По е поточного емоб
7 Водостоки В задовiл ьно стан1
8 Сходовi клiтки, сходовi маршi Потребують капiтального

ремонту в 2,3,4,5 пiд'iздах

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження ба.пконiв i лоджiй)

В задовiльному cTaHi

10 Смiттепроводи (клшrани,
стовбури, шибери)

Законсервовано

lI Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

в наявностi

eкcIIjI атац1l



|2 BiKHa

13 flBepi Потребують замiни в 4 пrд.

14 Вхiднi групи Потребують поточного ремонту
2,3,4,5 пiд'iЪди

l5 Козирки вхiдних груп

16 Електрообладнання (щитова.
мережi, булинкове освiтлення)

Потребуе поточного ремонту

|7 Лiфти (мшпиннi примiщення, двер:
мllшиннпх примiщень)

Працюють в паспортному режимi

Системи цен,трaшьного
опЕчIення

В задовiльному cTaHi

l9 Системи гарячого
водопостачанIUI

В задовiльному cTaHi

20 Системи холодного
водопостачання
i кана.,чiзацii

В задовiльному cTaHi

Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфа"тьтове покриrтя)

Потребуе вiдновлення благоустрою
пiсля розриття КТЕ

22 .Щ,итячий, спортивнi
маЙданчики (обладнання дитячих
майданчикiв)

I-{егляна кJIадка огорожi дит, майд.
потребус кап.ремонту, l й спорт.майд.
капiтального ремонту'
2-й демонтовано 07.202lp. в зв'язку з
проходженням мереж КТЕ

згlдно з
термiнами
ефеrгивноi...
експл а,I,ацll

згiдпо з

термiнами
ефективноi
експл атацll

Висновкп комiсii:технiчний стан житлового булинку по проспекту Героiв
Сталiнграда, 37, дитячого, спортивних - задовiльний. Житловий будинок придатний
до експлуатацiТ в осiнньо-зимовий перiол 2022- 2 poKl в.

(оцiнка техяi.шого стaшу. висновок про готов ь до експлуатацii житлового
булинку у наступни д)

Голова KoMicii: Головний iнженер ОД - 502

Члени KoMicii: lнженер

маистер техдlльниц!

к ко е.о.

I) о

.I|,aTa огляду <13> вересня 2022р.

Конопленко В.Ф.

Потребують замiни в 3,4,5пiд

Потребус ремонry (2,4 пiд'iзд)

l8

21


