Акт

загального огляду жилого будинку,
розташоваЕого за адресою: просп.ГероiЪ Сталiнграда, 14

Караульна Н.П._
(П.I.П. майстра)

КП <Керl+оча компанiя

з обслуговування

житлового фонлу Оболонського району м. Киева),

од-502

(пазва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комlсlя у складl: головного
Костюченка е.О., iнженера 1-i категорiТ Рикало Н.В.,
КараульноТ Н.П

lнженера
маЙстра

по 06.05,2022р.

з 06.05.2022р.

(дата завершення огляду)

(дата початку огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою:пр оспект ГераЬ Сrалiнграда,
1 встановила таке:

l4

l.

Житловий будинок, загzшьна тrпоща якого становить 16б74,86кв, м,
кiлькiсть квартир - l82штук.
На прибудинковiй територii розмirrryrоться 2 спортивних майданчика,
| дитячий майданчик
(пере:riк елемеlrтiв благоустрою)

Технiчний стан жилого булинку та його прибулинковоi територi[:
Пiд час проведення огляду жилого будинку Лg 14 по просп. Г'ероiв
Ста.гriнграда комiсй перевiрила стан несrtих та огороджувчulьних
конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,
дверi. системи I_{O, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
2.

спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
I] и llboм вияв"-Iено:
Найменування еле lента Висновок про технlчни}l стан Примiтка
м
:зlп
конс
б динк
кцl1 б дин
елемента кон

l

I

Фундаменти

В задовiльному cTaHi

,)

Фасади

потребус

J

Стiни

l

4

6

7
il

простукування
фасадна лицювtIльна плитка
В задовiльному cTaHi

Герметизованi стики
lпi длога

В задовiльному cTaHi

Покрi вля

]Водостоки

Сходовi клiтки, сходовl
маршi

9

Ба-тIкони,
(ого

потребуе часткового ремонту
В задовiльному cTaHi
потребують
капlт€Lпьного
ремонl,у

лоджii,

згlдно

з

термiнами
ефективноi
екс] lJI irгац1l

ганки

дженЕя батконiв

i

в задовlJIьному cTaHl

J]оджiй)

10

Смiттепроводи

(клапани.

заблокованi

стовбlри, шибери)

l1

Смiттезбiрнi камери
(

l2

lз

в наявностl

водопровiд)

В

потребу+оть замiни

iKHa

з
згlдно
термiнами
ефективноТ
експлуатачiТ

l4

llBepi
Вхiднi групи

в задовlльному cTaHl

l5

Козирки вхiдних груп

потреб}.ють поточного ремонту

16

Електрообладнання
(щиrова, мережi, будинкове

потребус поточного ремонту

l7

потребують поточного ремонту

освiтлеrrltя)

Працюють
примlщення, дверt мЕtшинних режимi.

Лiфти

(машиннi

в

паспортному

примiшtень;

l8

l9

С

истеми

центрального

опа.чення

гарячого

Системи
водопостачаннJI

20

в задовlльному cTaHl

потребують поточного ремонту

холодного потребlrоть поточного ремонту
Системи
водопостачаннJl
кана,riзацiт

21
,)a

[Iрибудинкова

(благоустрiй,
покритгя)

територlя

в задовlльному cTaHl

асфапьтове

Спортивний майданчик потребус часткового ремонту
(об"цаднання

дитяtIих

лrайданчикiв

Висновкп комiсii:технiчний стан житлового булинку по проспекту Героiв
Сталiнграда, l4, спортивних, дитячих майданчикiв - задовiльний. Житловий
булипок придатний до експлуатацii у весняно-лiтнiй перiол 2022року.

(оцiнка технi*lого стану, висновок про готовнiсть до екс луатацii жилого
булинку у насryпний перiол)

Голова KoMicii:
Головtrий iнженер
LLпен и

KoMicii: iнженер 1-i категорii
майстер

,Щата

оглялу <06> травня 2022р.

l

i.

остюченко

€.о.

Рикало Н.В,
Караульна Н.П.

