Акт

загального огляду жилого будинку,
розташованого за адресою: просп. ГероТв Сталiнграда, 1б-Б
Караульна

Н.П._

(П.l.Б. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування

житлового фонду Оболонського району м.

Кисва>>,

од_502

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: заступника начальника
Попельнух О.М., iнженера I категорii Рикало Н.В майстра техдiльницi
Караульноi Н.П., майстра техдiльницi ТроцькоI Л.В.
з 2|.09.202lp. ло 2|.09.2021,р.
(дата початку

огляду)

(дата завершення огляду)

ПpoBеЛaoГЛяДжИлoГoбyлинкyЗaaДpесoЮ:ПpoсПe*'
i встановила таке:
1. Хtитловий будинок, загальна площа якого становить 80З7,7м2, кiлькiсть
квартир - 106шт.
На прибудинковiй територii розмiщусться 1 дитячий майданчик.
(перелiк елементiв благоустрою)

2.

Технiчний стан жилого булинку та його прибулинtсовоi TepllTopiТ:

час проведення огляду жилого булинку JФ 1б-Б
на просп. Героiв Сталiнграда комiсiя перевiрила стан несуLlих та
Пiд

конструкцiй, зовнiшнiх та внутрiшнiх cTiH, стикiв, покрiвлi,
пiдлоги, BiKoH, дверей, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацiТ, лiфтiв,

огороджув€tльних

електрообладнання, дитячого майданчика та прилеглу територiю.
встановлено:
и цьо
Висновок про технiчний стан
Найменування елемента
J\b
(конструкчii) булинку
елемента (конструкцii) будинку
з/п
В задовiльному cTaHi
Фундамент
1

2

Фасад

Потребують поточного ремонту

a

J

Стiни

В задовiльному cTaHi

4

Герметизованi стики

Потребують поточного ремонту

5

Пiдлога

В задовiльному cTaHi

6

Покрiвля
Водостоки

В задовiльному cTaHi
Потребують поточного ремонту

Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Потребують капiтального

7
8

peN,IoHTy

Примiтка

i}

Балкони, лоджii, ганки

9

(огородження балконiв i
лодх(lи
Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

10

В задовiльному cTaHi
Законсервованi

11

Смiттезбiрнi камери

в наявностi

|2

BiKHa

Потребують замlни

13

Щверi

Потребують замiни (на

|4

Вхiднi групи

клlтинах
В задовiльному cTaHi

15

Козирки вхiдних груп

Потребують поточного ремонту

16

Електрообладнання

В задовiльному cTaHi

|7

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

2 лiфта працюють в

паспортному режимi, 2 лiфта не
lrрацюс. Потребують
капiтального ремонту Bci 4
л1

18

Системи центр€Lльного
опаJIення

19

20

2|

Системи гарячого
водопостачання
Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii
Прибулинкова територiя

В задовiльному cTaнl
В задовiльному cTaHl
В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaнl

(благоустрiй, асфальтове
,я

На територii встановлено 3 лави
(облалнання дитячих
для вiдпочинку, iгровi елементи
майданчикiв)
вiдсутнi.
булинку
житлового
висновки koMicii: технiчний стан
задовiльний. Житловий булинок
по проспекту Героiв Сталiнграда, 16Б
1ly осiнньо-зимовий пер iод2021-2022року
придатний до

22

Щитячий майданчик

(оцiнка технiчного стану, BlIcнoBoK про готовн icTb до експлуатацiТ жилого
булинку у наступний перiод)

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

Даш огляду

2 1. 09.2 021р

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

