Акт

загальногtl огляд} жиJlого будинку,
розташованого за адресою: просп.Героiв Сталiнграда, lб-В

Караульна Н.П._
(П.I.tI. майстра)

КП <Itеруюча компанiя

з обслуговування

житлового фонду Оболонського району м. Киево>,

од-502

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче

пiдписалися,
Костточенка С.О., iнженера
Караlr-пьноТ Н.П.
з 03.05.2022р.

комlсlя
l

-i

у

складl: головного

категорii Рикало

Н.В..,

lнженера
майстра

по 03,05.2022р,

(дата початку ог,rяду)

(лата завершення оглялу)

провела огJIяд жилого булинку за адресою:про спект Героiв CTa;riH града. 16-В
1 встановила таке:
1. Житловий будинок, загшIьна площа якого становить 8721,76KB. м,
кiлькiсть квартир
1lбштук.
На прибудинковiй територii розмiщуються 0 спортивний майданчик,

-

0 дитячий
(перелiк елементiв благоустроlо)

2. Техкiчний стан жплого булинку та його прибудипковоi територii:

Пiд час проведення огляду жилого булинку М 16-В по просп..Героiв
Ста.пiнгрма комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних

конс,грукчiй, зовнiшнi та внугрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,
дверi, системи I_{O, ГВП, ХВП, каналiзачii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
lI и llbo влlявлено:
л! Найменування елемента
Висновок про технiчний стан
Примiтка
(консlрукчiТ)
з/п (конструкцii) булинку
елемента
булинку
1

Фундаменти

В задовiльному cTaHi

)

(р ас ади

По,гребуt: капiтального ремонту

Стiни

Потребують капiтального
ремонту

------------_]-

J

Герметизованi cTtlKlt

Потребують часткового

5

Iliдл о га

емо
В задовiльному cTaHi

6

Покрiвля

4
]

,7

[}одостоки

гl
с поточного емо
Потребують часткового
eM()tl

згlдно з
термiнами
ефективноi
експлуатацiТ
згlдно з
термiнами
ефективноТ

експлуатацii

I

8

Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Потребують капiтального
ремонту

9

Ба;tкони, лоджii, ганки

В задовiльному cTaнi

згlдно з
термiнами
ефективноI
експлуатацii

(огородження балконiв i
лоджiй)

Смiттспроводи ( кпапаtlи.

заблокован

Смiттсзбiрнi камери

в наявностi

12

(водопровiд)
BiKHa

В задовiльному cтaнi

1З

lBepi

Потребують замiни

Вхiлнi групи

В задовiльному cтaнi
В задовiльному cTaнi
Потребус поточного ремонту

10
1

сr,овбури, шибери)

1

14
15

Iб

i

;

Козлrрки вхiдних груп
, Електрообладнання
(шцтощ мережi, будинкове

згlдяо з
термiнами
ефективноi
експлуатапiТ

освiтлентrя)

\i

Лiфти (машиннi
1

примiщення, дверi машинних
примiщень)

Системи центрального

18

Працюють в паспортному
режимi
в задовlльному cTaHl

опалеIIнJ|

l9

Системи гарячого

в задовlльному cтaнl

канмiзацiя потребус поточного

21

Системи холодного
водопостачаннJl i
каналiзацii
Прибудинкова територiя

22

Спортивний майданчик

20

]

водопостачаннJI

ремонту
в задовlльному cTaHl

(благоустрiй, асфа_пьтове
покриття)

в задовlльному cтaнl

(обладнання дитячих
майдан.тикiв)

Висновки комiсi[:технiчний стан житлового булинку по проспекту Героiв

lбВ

* задовiльний. Житловий будинок придатний до
експ.,rуатацiТ у весняно-лiтнiй перiод 2022 року.

Сталiнграла,

(оцiнка технiчного cTilнy. висновок про гоr,овнi
будиrrку у наступний п

Голова KoMicii:
Головний iнженер

майстер
Щата оглялу <0З> травня 2022р.

i

\.

до ексIIлуатацll жилого

Костюченко €.о,
Рикало Н.В.
Караульна Н.П,

