Акт

загального огляду жилого будинку,
розташованого за адресою: просп.Героiв Сталiнграла, 1б-Г
Караульна

Н.П._

(II.LП. майстра)

КП <Керуюча компанiя

з обслуговування

житлового фонду Оболонського району м. Кисва>,

од-502

посrл)
Ми, що нижче пiдписа.пися, комiсiя у скJrадi: головного 1нженера
Костюченка С.О., iнженера l-i категорii Рикало Н.В., майстра Караульноi
(назва виконавця

н.п.

по 05.05.2022р.

з 05.05.2022tэ.
(дата початку огляду)

(дата завершення огляду)

провела огJIяд жилого булинку за адресою:пр оспект Героiв Сталiн града, lбГ
1 встановила таке:
Житловий будинок, загальна площа якого становить 64б1,55кв м
кiлькiсть квартир
87штук.
На прибудинковiй територiТ розмiщуються l дитячий майданчик

l.

-

(пере:iiк елементiв благоустрою)

2. Технiчнпй стан жилого булинку та його прпбудинковоi територiТ:

Пiд час проведеннlI огляду жилого будинку Лs lбГ по просп..Героiв
Стшriнграда комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувал ьних

конструкuiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,
дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,,
слортивнi майданчики та прилеглу територiю.

jI и l{boМ виявJlено:
л! Найменування елемента Висновок про технiчний стан Примiтка
(конструкцii) будинку

:;/tt

елемента (конструкчii) булин ку

I

-)

l

Фундаменти

В задовiльному cTaHi

(Dасади

потребуе калiта:tьного ремонту

_1

Стiни

4

Герплетизованi стики

В задовiльному cTaHi

згrдно

з

термiнами
ефективноi
експлуатацii
I

I

)

Пiдлога

В задовiльному cTaHi

6

По крiвля

в задовtльному cTaнl

7

Водостоки

потребують

часткового

I

ремонту
Сходовi клiтки, сходовi потребують
маршi
ремонту

капlт€ulьного

згiдно
з
термiнами

9

l0

ll

ефективноi
експлуатацiт

Бапкони, лоджii, ганки в задовlльному cTaнl
(огороджевня балконiв i

лоджiй)

Смiтгспроводи

(клапани.

заблокованi

стовбури, шибери)

Смiттезбiрнi камери

в наявностl

12

(волопровiд)
BiKHa

lз

.Щверi

|4

Е}хiлнi групи

потребують замiни
в задовlльному cтaнl

l5

Козирки вхiдних груп

в задовlльному cтaнl

lб

Електрообладнання
(щитова, мережi, бу,-lинкове

потребус поточного ремонту

l7

освiтлення)

Лiфти

Прачюють
режимi.

(машиннi

примiщення, дверi машинних
примiщень)
It{

l9

Системи
опаIення
Системи

згlдно

потребують замiни

в

з

термiнами
ефективноi
експлуатацii

паспортному

в задовlльному cтaнl

центр€rльного

гарячого

в задовlльному cTaнl

холодного

в задовlльному cтaнl

l]одопостачаннlI

20

21

,1a

Системи

водопостачаннrl

каналiзацii
Прибудинкова

i

територlя

(благоустрiй,
покриття)

асфальтове

.Щитячий
(обладнання
майданчикiв)

маЙданчик

в задовlльному стан1

в задовlльному cTaнl

.1итячих

Висновки комiсii;технiчний стан житлового булинку по проспекту ГероТв
Стшriнгрма, tбГ, дитячого майданчика - задовiльний. Житловий булинок
придатний до експлуатацii у весняно-лiтнiй перiол 2022 року.

(оцiнка технiшrого стдry, висновок про готовнiсть
бушrнку у насryпний перiод)

Голова KoMicii:
Головний
tLлени KoMiciT: iнженер l-i категорii
майстер

iнжеЁер

flата огля.ау <05> травня 2022р,

уатацiТ жилого

|

ýr,o""n*o е.О

Рлкало Н.В.
Караульна Н.П.

