
Акт
загального огляду жилого будинку,

розташовавого за адресою: просп. Героiв Сталiнграла, 1б-Г

Караульна Н.П._
(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 складi: головного iнженера

Рикало Н.В., засryпника начrUIьника Попельнух о. м., майстра техдiльницi
Караульноi Н.П., майстра техдiльницi Троцькоi Л.В.

з 07.09.2020р. по 07.09.2020р.
(лата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огJlяд жилого булинку за адресою: проспект ГероiЪ Сталiнгпада. 1бГ
l встановила таке:
l. Житловий будинок,
квартир - 87шт.

загальна площа якого становить 6461,55м2, кiлькiсть

На прибулинковiй територiТ розмiшryеться 1 спортивний майданчик,

l дитячий майданчик
(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчнпй стан жптлового будинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведеннJI огляду житлового булинку ]ф 16-1,

по проспекту Героiв Сталiнграда комiсiя перевiрила стан несучих та

огороджувальних конструкчiй, зовнiшнiх та внутрiшнiх cTiH, стикiв. локрiвлi,

пiдлоги, BiKoH, дверей, системИ цо, гвп, хвп' каналiзацii, лiфтiв.

електрообладнання, дитячого, спортивного майданчикiв та прилеглу територiю.

п и цьом встановлено:
и]\,IПр катВисновок про технiчний стан

елемента динконс бкцll
Ns
з/п

В задовiльному cTaHiФундамент
l

Потребу+оть поточного ремонту2 Фасад

В задовiльному cTaHiJ Стiни

Потребують поточного ремонтуГерметизованi стики

В задовiльному cTaHi5

Потребуе поточного ремонту

Потребують поточного ремонту

Пiдлога

Покрiвля

Водостоки7

8 Сходовi клiтки, сходовi Потребують поточного ремонту
ма шl

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

В задовiльному cTaHi

Найменування елемента
(KoHcTpyKuii) будинку

4

6



,10 Смiттспроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Законсервованi

1l Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

в наявностi

|2 BiKHa Потребують замiни

1з .Щверi Потрбlтоть замiни (на
сходових клiтинах)

Вхiднi групи В задовiльному cTaHi

15 Козирки вхiдних груп В задовiльному cTaHi

16 Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

В задовiльному cTaHi

l7 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Працюють в паспортному
режимi. Потребують
капiтtцьного ремонту

l8 Системи центаJIьного
опаJIення

Потребують поточного ремонту

l9 Системи гарячого
водопостачаннrI

Потребують поточного ремонту

20 Системи холодного
водопостачalння i
каналiзацii

Потребують поточного ремонту

21 Прибулинкова терrr-горiя
(благоустрiй, асфа-.tьтове
покриття)

Потребуе капiтального ремонту

22 Спортивний, дитячий
маЙданчики (обладнання

дитячих майдан.rикiв)

Потребують
доукомплектування

Висновки KoMiciI: технiчний стан житлового
по проспекту Героiв Сталiнграда, lбГ - задовiльний. Житловий
придатний до експJryатацii в осiнньо-зимовий перiод 202012021l року.

будинку
будинок

(оцiнка технi.+rого стану, висвовок про готовнiсть до експ.гryатацii жилого
булинку у наступний-лерiол)-

Голова KoMicii: головний iнженер Рикало Н.В.

Члени KoMicii: заступник начаJIьника п пельнух О.М.

маистер техдlльницl ульна Н.П.

майстер техдiльницi Троцька Л.В
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Дата оглядч < 07> 09 2020 р.


