
Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: просп.Героiв Сталiнграда, 5 l -А

_Кс,llоп.lенко В.Ф._
(fl.1.1-].. MaiicTpa)
KJ <Fiеруюча компанiя з обслуговування
житлсlвоl,о фонду Оболонського району м. Киева>,
о _5i}2

(ualtta виконавця посrryт)

Ми, uдо l;ижче пiдпи салися, комiсiя у складi: головного iнженера Костюченка С.О.,
iнже;.lера l-i категорii Рикало Н.В., майстра Конопленко В.Ф.

; () l ,09.2022р. по 01.09.2022р,
(д;rгt почагку огляду) (дата завершення ог.rrяду)

пр()вэ.пil огJUIд ){(иJIого булинку за адресою:проспект Героiв Сталiнграда, 5

i rlсl,аllовила таке:
1. jКlлгловий будинок, загЕuIьна площа якого становить 667 4,26кв. м, кiлькiсть квартир

- 12i'шц,к.
На rцэибl,диrrковiй територiТ не розмiurуються дитячi майданчики

(перелiк елементiв благоустрою)
2. l[ехнiчний стан я(илого булинку та його прибулпнковоi територii:

i-[',ll час flроведеЕЕя огляду жилого будинку Jю 51-А по просп.Героiв Ста_тriнграда
кt,t,tit:iя uеревlрила стан нес)лlих та огороджувальних конструкчiй, зовнiшнi та
Bн},T])imrti стiltи, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП.
каlIаtiзаrцii, лiфти, елекгрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та прилеглу
тер,и,гlэtrlitо.

Il :,l tlbOll виявлено:
Лl з/ Hai;i менування елемента
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.1 Герметизованi стики

Пiд,лог,а

Покрiвля

B,oj tост,оки
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Висновок про технiчний стан елt
(конструкцii) будинку

Примiтка

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

потребуе капремонту згlдЕо з

термiнами
ефективноТ
експлуатачii

потреýують поточного ремонту
в задовlльному cтaнl8 С хtlдовi клiтки, сходовi

I
l:
t l

l



9

\4аr]Iп1

Балкони, лоджii, ганки (ого1
,5anlcoHiB i лодлй)

в задовlльному cTaнl

Ill Смlттс проводи (клапани. сто
tциб и)

1] Смiттсзбiрнi камери
во.11оп вrд

1 BiKrra

l Цу:Lri
l Bxi,,1Hi групи

1 5 Ко:;lлрки вхiдних груп

l ii

l

заблоковано

в наявностl

в задовlльному cTaнl
в задовlльному cтaнl

в задовlльному cTaнl

потребус поточного ремонту

Працюють в паспортному
режимi
в задовlльному cTaнl

потребують поточного ремонту

потребують поточного ремонту

в задовlльному cTaнl

Е.пектрообладнання
iшtи,t,ова, мережi, будинкове
]cl]l,TJIel.HrI

Лiфти (маrпиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

1|i Слtстеми цеЕтральЕого
опа-тlення

Ict С лtс,геl,,lи гарячого
водOпосl,ачання

2{l С лtt;,герIи холодного
в<lдсlпсlст,ачання i
Kar tа.riзацii

2 Прr.rбулинкова територiя
|благоустрiй, асфальтове
п(lк )и1"] я

2.,. ,Щи,r,ячrrй майданчик
,lоб'lrtцнан;rя дитячих
\{аиlанчикlв

в;асlttlвки комiсi[:технiчний стан житлового булинку по проспекту Геротв
С г:шlirrrрада, 51-А - задовiльний. Житловий булинок придатний до експлуатацii в

oci н ttьо-зlлмовий перiол 2022-2023 poKiB.
(оцiнка технi.rного стану, висновок про

буд,tнку у rrасryп
BHrcTb до експлуатацl1 жилого
перiод)

Гll. ttlBa Kr",lMic:iT: головний iнженер

Ll т,: llt lioMiciT: iнженер 1-i категорiТ

майстер

Костюченко е.о.

Рика,rо Н.В.

lirrа огrиду <0l> вересня 2022р.

Конопленко В.Ф.


