
Акт
загального огляду жптлового будинку,

розташованого за адресою: проспект Героiв Сталiнграла, 14

_Караульна Н.П._
(П.I.Б. майстра)
КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киево,
од-502

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

Рикало Н.В., заступника начiulьника Попельнух О. М., майстра техдiльни;лi
Караульноi Н.П., майстра техдiльницi Трочькоi Л.В.

з 08.10.2020р. по 08.10.2020р.
(дата початку огзlяду) (дата завершення огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою: проспект ГероТв Сталiнграда, l-i
1 встановила таке:
1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 16674,86 м2, кiлькiсть
квартир- 182шт.

На прибулинковiй територii розмiпryються 2 спортивних майданчика,
l дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчнпй стан житлового будвнку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду житлового булинку Лg

по просп. Героiв Сталiнграда комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальн;i].,
конструкцiй, зовнiшнiх та внутрiшнiх cTiH' стикiв, покрiвлi, пiдлоги, BiKoH, двереil.
системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфтiв, електрообладнання, дитячогс,
спортивних майданчикiв та прилегJtу територiю.
п и цьом встановлено:

В задовiльному cTaHi

Пр lTKaи]\,l

.,]

Висновок про технiчний стан
елемента (KoHcTpyKuiT) булинку

N9
зlп

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

В задовiльному cTaHi
l

Фундамент

В задовiльному cTaHi2 Фасад

В задовiльному cTaHiз Стiни

4 Герметизованi стики

Пiдлога5

Потребуе поточного ремонту6 Покрiв.гrя
Потребуе замiни у пiдвалi7 Водостоки

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Потребують капiтального

ремонту
В задовiльному cTaHiБа_лкони, лоджii, ганки9



10 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Законсервованi

11 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

в наявностi

12 BiKHa Потребують замiни

13 .Щверi Ц задовiльному cTaHi
l4 Вхiднi групи Потребують поточного ремонту

|,2 п.

l5 Козирки вхiдних груп Потребlтоть поточного ремонту

lб Електрообладнанrrя
(щитова. мережi, будинкове
освiтлення)

Потребують поточного ремонту

17 Лiфти (машиннi примiцення,
дверi мшпинних примiщень)

Працюють в паспортному
режимi. Потребlrоть
капiтального ремонту.

l8 Системи центрЕuIьного
опаленнJI

Потребують поточного ремонту

19 Системи гарячого
водопостачання

20 Системи холодного
водопостачання i
кана.пiзацii

Потребутоть поточного ремонту

2l Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфа,rьтове
покриття)

В задовiльному cтaнi

22 Спортивний, дитячий
маЙданчики (обладнання

дитячих майданчикiв)

Потребують доукомлектацii
сrIасними елементами

Висновки KoMic[i: технiчний стан житлового булин lcy

по проспекту Героiв Сталiнграда, 14, спортивних, дитячих майданчикiв
потребують доукомлектацii сl^rасними елементами. Житловий будинок придатни;i
до експлуатацii в осiнньо-зимовий перiод 2020-2021року.

(оцiнка технi.шого стану, висновок про готовнiсть до експпуатацii жилого будинку у наступниii
перiоп)

Голова KoMiciT: головний iнженер Рика.,rо Н.В.

Члени KoMicii: заступник нач€шьника Попельнlх О.М.

маистер техдlльницt Караульна Н.П.

маистер техдlльницl

Дата оглядч (08 D l0 2020р.

Трочька Л.В.

Потребlтоть поточного ремонту

"0 \


