
Акт
загального огляду житловоrо будинку,

розташованого за адресою: просп. ГероТв Сталiнграда,39

_ Конопленко В.Ф.
(П.I.Б. майстра)
КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киева>,
о -502

(назва виконавця посrryт)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Костюченка е.О., iнженера Рикало Н.В., майстра техдiльницi Конопленко В.Ф.

з |З.09.2022р. по 1З.09.2022р.
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)
провела огляд житлового будинку за адресою: проспект ГероЬ Ста;riнграда, 39
l встаIlовила таке:
l. Житловий будинок, загальна шIоща якого становцть 66З7,74 м2, кiлькiсть квартир -
|27 lлт.
На прибудинковiй територii розмiщуеться 1 дитячий майданчик
(перелiк елементiв благоустрою)
2. Технiчний стан житлового будпнку та його прибудинковоi територii:

Пiд час проведення огляду житлового булинку Np 39 по просп. Героiв Ста",чiнграда
комiсiя перевiрила стан нес)лих та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнiх та
BнyTpimнix cTiH, стикiв, покрiвлi, пiдлоги, BiKoH, дверей, системи ЦО, ГВП, ХВП.
каналiзацii, лiфтiв, електрообладнання, дитячого майданчика та прилеIлу ,гериторiю.

п и цьо
ПримiткаЛs

зlrl
Най менування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (KoHcTpyKuiT) булинку

l Фундамент В задовiльному cTaнi
2 Фасад Цqтреб;с поточного ремонту
J Стiни В задовiльному cTaHi
4 Герметизованi стики Потребують поточного ремонту

oKpeMi квартири
Пiдлога В задовiльному cTaHi

6 Покрiвля Потребуе поточного ремонту
,7 Водостоки Потребують поточного ремонту
8 Сходовi клiтки, сходовi маршi Потребу.rоть капiтального ремонту згrдно з

термiнами
ефективноi
експлуатаliТ

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

В задовi пьному cTaHi

10 Смiттепроводи (клапани.
стовбlри, шибери)

11 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

в наявностi

l2 BiKHa Потребують поточного ремонту
(сюrянi блоки та металевi жа.,rюзi)

вия влено:

I

I

5

Законсервовано



lз .Щверi Потребують замiни на сходових
клiтинах

14 Вхiднi групи В задовi.,Iьному cTaHi
l5 Козирки вхiдних груп В задовiльному cTaHi
lб ЕлектрообладнаннJl (щитова,

мережi, будинкове освiтлення)
Потребуе поточного ремонту

Лiфти (машиннi примirцення,
дверi машинних примiцень)

Працюють в паспортному режимi

18 Системи центрального
опtшення

В задовiльному cTaHi

19 Системи гарячого
водопостачання

Потребують поточ ного ремонту

20 Системи холодного
водопостачання i каналiзацii

Потребують поточного ремонту

2l Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове покриття)

Потребуе вiдновлення
благоустрою пiсля розриття КТЕ

22 Щитячий майданчик
(обладнання дитячих майданчикiв)

Потребуе кап. ремонту(замiни на
HoBi сучаснi елементи)

згlдно з
термiнами
ефективноi
експлуатацii

згiдно з
термiнами
ефективноi

ll

експлуатацii в осiнньо-лiтнiй перiод 2022-202З ро
(оцiнка технi.пlого стану. висновок про готовн до експлуатацii житjIового

булинку у наступний од)

Голова Koмicii: Головний iнженер ОД - 502 Костюченко е.о.

Члени KoMiciT:

маЙстер техдiльниц пленко В.Ф.

.Щата огляду <lЗ> вересня 2022р.

н.в

оно

l7

Впсновки комiсii:технiчний стан житлового булинку по проспекту Героiв
Ста.пiнграда, 39, дитячого майданчика - задовiльний, Житловий будинок придатний до

lнженер


