
Акт
загального огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: просп. Героiв Сталiнграда,43

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

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

Костюченка е.О., iнженера Рикало Н.В., майстра техдiльницi Конопленко В.Ф.
з 05.09.2022р. по 05.09.2022 р.

(дата початку огляду) (дата завершення огляду)
провела огляд житлового булинку за адресою:пр оспект Героiв Сталiн града, 43
l встановила таке:
l. Житловий будинок, загальна площа якого становить бб04,73 м2, кiлькiсть квартир -
l27 tлт.
На прибудинковiй територii розмiщуеться l дитячий майданчик
(перелiк елементiв благоустрою)
2. Технiчнпй стан житлового будинку та його прибудпнковоi територii:

Пiд час проведення огляду житлового булинку Ns 43 по просп. ГероТв Сталiнграла
комiсiя перевiрила стан несr{их та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнiх та
внутрiшнiх cTiH, стикiв, покрiшri, пiдлоги, BiKoH, дверей, системи ЦО, ГВП, ХВП.
каналiзацii, лiфтiв, електрообладнання, дитячого майданчика та прилеглу територiю.
п и цьо виявлено:

Примiтка

Потребують поточного ремонту
о eMl ква ти и

Jф
зlп

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан елемента
(конструкцii) булинку

l Фундамент В задовiльному cTaHi
2 Фасад Потребус поточного ремонту
J Стiни В задовiльному cTaHi
4 Герметизованi стики

5 Пiдлога В задовiльному cTaHi
6 Покрiвля Потребуе поточного ремонту
,7 Водостоки Потребують поточного ремонту
8 Сходовi клiтки, сходовi маршi Потребують капремонту згlдно з

термiнами
ефективноI
експлуатацii

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i лоджiй)

В задовiльному cTaHi

10 Смiттспроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Законсервовано

1l Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

в наявностi

|2 BiKHa Склянi блоки потреб),rоть замiни.
Металевi жалюзi потребуrоть

згlдно з

термiнами



поточного ремонту ефективноi
експлуатацi'i

lз [Bepi Потребують замiни на сходових
клiтинах

|4 Вхiднi групи В задовiльному cTaHi
l5 Козирки вхiдних груп В задовiльному cTaHi
lб Електрообладнання

(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

Потребуе поточного ремонту

l7 Лiфти (мапиннi примiцення,
дверi машинних примiщень)

Прачюють в tIаспортному режимi.

В задовiльному cTaHil8 Системи центрального опаJ

l9 Системи гарячого водопос.] В задовiльному cTaHi
20 Системи холодного

водопостачання i каналiзац
Потребують капремонту згlдно з

термiнами
ефективноi
експлуатачii

2l Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покритгя)

Потребуе вiдновлення пiсля розриття

22 .Щитячий майданчик
(обладнання дитячих
майланчикiв)

Потребуе кап. ремонту( замiни на HoBi
cyracHi форми,цегJIяна кладка потребус
капiтального ремонту)

згrдно з
термiнатrли
ефективноi
ексII атацll

згrдно з

термiвами
ефективноТ
експлуатачii

Висновкп комiсi[:технiчний стан житлового булинку по проспекту Героiв
Сталiнграла, 43, дитячого майданчика - задовiльний. Житловий булинок придатний
до експiryатацii в осiнньо-зимовиЙ перiод 2022-

(оцiнка технi.пrого стану, висновок про
булинку у наступ

Голова Koмicii: Головний iнженер ОД - 502

lнженер

маистер техдlльниц

ffата оглялу <05> вересня 2022р.
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