Акт
загального огляду жилого будинку,
розташованого за адресою: просп. Героiв Сталiнграла, 20-А

_Караульна Н.П._
(П.I.Б. майстра)

КП <Керуюча компанiя

з обслуговування

житлового фонду Оболонського району м. Киеваr>,

од-502

(назва виконавця послlт)

Ми, що никче

пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Рикало Н.В., заступника начальника Попельrr}х О. М., майстра техдiльниui
Караульноi Н.П., майстра техдiльницi Троцькоi Л.В.
з l7.09.2020p. по l7.09.2020p.

огляду) (дата зЕвершен}lя огляду)
провела огляд жилого булинку за адресою: проспекг ГероЪ СталiнгDада.
i встановила таке:
1. Житловий буДинок, загЕuIьна площа якого становить 77967,01м2, кiлькiсть
квартир
550 шт.
На пр ибулинковiй територii розмiшдуеться 1 дитячий майданчик.

(дата початку

-

(перелiк елементiв благоустрою)

2.

Технiчний стан жилого булпнку та його прпбудинковоi терпторiТ:

Пiд час

проведення огляду жилого булинку

Ns

20-А

по просп. Героiв Сталiнграда комiсiя перевiрила стан несучих та огородкув€чIьних
конструкцiй, зовнiшнiх та внутрiшнiх cTiH, стикiв, покрiвлi, пiдлоги, BiKoH, дверей.
системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфтiв, електрообладнання, дитячого
майданчика та прилегJry територiю.
п и цьо встановлено:
Примiтка
Висновок про технiчний стан
Найменування елемента
Ns
елемента (конструкчii) булинку
зlп (конструкцii) булинку
В задовiльному cTaHi
Фундамент
1

Потребуе простукуванЕя
фасадна плитка
В задовiльному cTaHi

2

Фасад

J

Стiни

4

Герметизованi стики

5

Пiдлога

В задовiльному cTaHi

6

Покрiвля
Водостоки

Потребуе капiтального ремонту
Потребують капiтального
ремонту
Потребlтоть поточного ремонту

,7

8

9

Сходовi клiтки, сходовi
маршi
Ба.,rкони, лоджii, ганки

В задовiльному cTaHi

10

ll

(огородження бапсонiв i
лоджiй)
Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Законсервованi

Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)
BiKHa

в наявностi

|4

!Bepi
Вхiднi групи

Потребують поточного ремонту
Потребують поточного ремонту

l5

Козирки вхiдних груп

lб

Електрообладнанrrя

Потребують капiтального
ремонту
Потребуе поточного ремонту

|2
13

(щитова' мережi, будипкове
освiтлепня)
17

Лiфти (машиннi примiщення,
дверi мшпинних примiщень)

l8

l9
20

2l
22

Системи центрarльЕого
опалення
Системи гарячого
водопостачання
Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii
Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфшrьтове
покритгя)
.Щитячий майданчик
(обладнання д.rтячих
майданчикiв)

Потребують замiЕи

Праlцоють в паспортному
режимi, у п. 7 вантажний лiфт
працюе в режимi погрузки
Потребують поточного ремонту
Потребlтоть поточного ремонту
Потребутоть поточного ремонту

Асфальтове покриття потребуе
капремонту

В задовiльному cTaHi

Впсновки KoMic[i: технiчний стан
житлового
по проспекту Героiв Сталiнграда, 20А - задовiльний. Житловий
придатний до експлуатацii осiнньо-зимовий перiод 2020-2021 року.

(оцiнка технi.дrого cTllнy, висновок про готовЕlеть до ецспrryатацii жилого
булинку у насгуп ryй перiол)

Голова KoMiciT: головний iнженер

Рифло Н.В.
l

l

Члени KoMicii: засryпник нач€uIьника

l

ПоУельнух О.М.

майстер техдiльницi

Караульна Н.П.

маистер техдlльницl

Троцька Л.В.

Дата огляду < 17

> 09

2020 р.

булинку
будинок

