Акт

загального огляду жилого булинку,
розташованого за адресою: просп.Героiв Сталiнграда, 14-Б

Караульна Н.П._
(I

t.I.II. майстра)

КГI <КерJrоча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киева>,

ол-502
Ми, що нижче пlдпис€Lпися,
Костюченка С.О., iнженера
КараульноТ Н.П.
з 06.05.2022р.

комlсlя

1-i

складl: головного
категорii Рикало Н.В.,

lнженера
майсr,ра

у

по 06.05.2022р,

(дата початку ог,мду)

(дата завершення оглялу)

IIровела огJLяд жилого булинку за адресою:пр оспект Героiв Сталiн града. 14Б
1 встановила таке:

l.

Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 25302,14кв. м,

кiлькiсть квартир - 320штук.
На прибудинковiй територii розмirrгуоться 0 спортивний майданчик,
0 дитячий майданчик
(rIepe-TiK елементiв благоуст,рою)

2. Технiчнпй стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:

Пiд час проведення огляду жилого будинку Лi 14Б по просп. Героiв
Стаlriнграла комiсiя перевiрила стан нес)лих та огороджувiIльних

конс,грукцiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa,
дверi, системи t{O, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спорr,ивнi майданчики та прилеглу територiю.
lI и l_(boМ виявлено:
Найменування елемента Висновок про технiчний стан Примiтка
.Nс
:зlп
кон J ц1 б дин к
елеменIа (конструкчii) булинку
l

Фундаменти

В задовiльному cTaHi

,)

(Dас ади

потребуе часткового ремонту

l

фасаднq лицювальна плитка
В задовiльному cTaHi

-)

Стiни

4

Герметизованi стики

5

Пiдлога

В задовiльному cTaHi

{l

I1oK lвля

7

Водостоки

часткового емо
В задовiльному cTaHi

;

,.i

п

Схоловi клlтки, сходовl потребlтоть
]маршl
ремонту
i

Балкони, лоджii, ганки

l

капlтаJIьного

в задовlльному cTaHt

згlдно
термiнами
ефективноi
експлуатацii

з

(огородження
лоджiй)

бшконiв

Смiттспроводи

l0

i

(клапани,

заблокованi

стовбури, шибери)

ll

Смiттезбiрнi камери

в наявностl

E}iKHa

потребують
ремонту
потребують замiни

(водопровiд)

l2

lз

l]Bepi

часткового

згiдно

термiнами
ефективноТ

експлуатацii
14

Вхiднi групи

в задовlльному cTaHl

l5

Козирки вхiдних груп

потреб}.ють поточного ремонту

lб

Електрообладнання
(uIитова, мережi, будинкове

потребу€ поточного ремонту

освiтленtrя)
17

l8

2l
22

паспортному

Працюють
режимi.

Системи

в задовlльному стан1

центр€rльного

опЕUlення

l9

20

в

(машиlrнi
JIiфL,и
примlщення, дверl машинних
примiщень)

Системи
водопостачаннlI

lСистеми
l

гарячого

потреб}ють поточного ремонту

холодI{ого

потребlrоть поточного ремонту

l
водопостачанюI
каналiзацii
Прибулинкова територlя в задовlльному cTaнl

(благоустрiй,
покриття)

Спорти

вн

ий

асфа,тьтове

маЙданчик

(обла-iванпя
лtайданчикiв)

ди-I

ячих

Висновки комiсГi:технiчний стан житлового булинку по проспекту Героiв
Сталiнграда, l4Б - задовiльний. Житловий будинок придатний до
експлуатацii у весняно-лiтнiЙ перiод 2022 року.
(очiнка технiчного стаЕу, висновок про rотовнiсть до
булинку у яасryпний перiод)
(
Голова KoMiciT:

Головний iнженер
Ч-rени KoMiciT: iнженер 1-i категорii

майстер

Щата оглялу <06> травня 2022р.

l

\_

плуатацt1 жилого

тюченко е.О.

Рикало Н.В.
Караульна Н.П.

з

