Акт

загального огляду жIrтлового будинку,
ГероТв Сталiнграда, 14
розташованого за адресою: проспект

_Караульна Н.П._
(П.I.Б. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
*"rnoub.o фонлу оболонського району м,

о

Кисва>>,

(назва виконавця послуг

начальника
Ми, що нижче пiдписалися, комlсlя у склад1: заступника
майстра техдlл ьниц1
Попелънух О.М., iнженера I категорii Рикало Н,В
КараульноТ Н.П., майстра техдiльницi ТроцькоТ Л,В,
з
(дата початку

огляду)

22

202]l

(дата завершення огляду)

Героiв Сталiпгр:lда, 14
провела огляд житлового булинкУ за адресоЮ: проспект
i встановила таке:
16б74,86 *', кiлькiсть
1. Житловий булинок, загальна площа якого становить
квартир - 182шт.
'
майданчика,
На прибудинковiй територii розмiщуIоться: 2 спортивних
1 дитячий майданчик
(перелiк елементiв благоустрою )

2.

Технiчний стан житлового будиlrку та лiого прибу д[t II l(o Boi,гер

rrTo

1l

ii:

булинку }l"9 |4
житлового
про ведення огляду
комiсiя перевiрила стан несучих та
на просп. Героiв Сталiнгр
стикlв, покрlвл1,
огороджувшIьних конструкцiй , зовнlшнlх та внутрlшнlх cTlH,
системи цо, гвп, хвп, каналiзацiТ, лi(lтiв,
та прилеглу територlю,
електрообладнання, дитяч ого, спортивних майданчикiв
встановлено:
у|
Примiтrtа
Висновок про технiчний стан
Найменування елемента
Jф
елемента (конструкчiТ) булинку
зlrl (конструкцii) булинку

Пiд час

ада

1

Фундамент

В задовiльному cTaHl

2

Фасад

В задовiльному cTaIIl

a

J

Стiни

В задовiльному cTaнl

4

Герметизованi стики

5

Пiдлога

6

1вля

7

Водостоки

8

Сходовi клiтки, сходовi
шl

В задовiльному cTaнl
Потребус поточFIого рещ9чfу__
Потребуе поточного ремонту
Потребують кап iтальFIого
о

,

l'

Балкони, лоджii, ганки

9

10
11

(огоролження балконiв i
лоджiй)
Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Смiттсзбiрнi камери

|2

(водопровiл)
BiKHa

13

Дверi

В задовiльному cTaнi
Законсервованi

в наявностi
Потребують замiни

|4

Вхiднi групи

15

Козирки вхiдних груп

замlни
Потребують поточного ремонту
|,2 п.
Потребують поточного ремонту

16

Електрообладнання

Потребують поточного ремонту

|7

18
19

20

2|
22

(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)
Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Системи центраJIьного
опалення
Системи гарячого
водопостачання
Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii
Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покритгя)

Спортивний, дитячий
маЙданчики (обладнання
дитячих майданчикiв)

Праuюють в паспортному
режимi. Потребують
капiтального ремонту.
Потребують поточного ремонту
Потребують поточного ремонту
Потребують поточного ремонту

В задовiльному cTaHi
Iгровi елементи потребують
капiтального ремонту

Висновки KoMicii: технiчний стан

житлового

булинку
по проспекту Героiв Сталiнграда, |4 спортивних, дитячих майданчикiВ
потребуютЬ доукомПлектацiТ сучаснимИ елементами. Житловий будинок
придатний до експлуатацl Ту осiнньо-зимовий перiод 2021 -2022року .
(очiнка технiчного стану, висновок про готов HicTb до експлуатацii хсилого
булинку у наступний перiол)

Голова KoMicii: заступника начальника
iнженера I категорii
майстер техдiльницi
майстер техдiльницi

огляду 22.09.202|р.

Попельнух О.М
Рикало Н.В.
Караульна Н.П.
Троцька Л.В.

