Акт

загальногtr оl,лялу жилого будинку,
розташованого за адресою: п росп.ГероiЪ Сталiн грала, 18-Б

Караульна Н.П._

(П.I.П. майстра)
КП <<Керуюча компанiя з обслуговування

житлового фонду Оболонського району м, Киева>,

од-502

(назва виконавця

послл)

Ми, що нижче
Костюченка €.О.,

н.п.

пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
iнженера l-i категорii Рикало Н.В., майстра Караульноi

з 03.05,2022р.

по 03.05.2022 р.

(дата початку огляду)

(дата завершеаня огляду)

провела огJuIд жилого булинку за адресою:прос пект ГеDоТв CTa.lIiH града, 18-Б
l встановила таке:

1. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить бЗ19,95кв.

-

м,

кiлькiсть квартир
84штук.
На прибудинковiй територii розмiщуються 0 спортивний майданчик,
0 дитячий
(пере:тiк елементiв благоустрою)

Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого бу.чинку Ns l8-Б по просп. Героiв
Стаrriнrрада комiсiя перевiрила стан несr{их та огороджувальних
констрl,лсuiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, локрiвлю, пiдl-rоry, BiKHa,
дверi, системи I{O, ГВП, ХВП, каналiзачii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
2.

спорт,ивнi майданчики та прилеглу територiю.
II и llbo
вияв,lено:
Найменування елемента
Jф
Висновок про технiчний стан
зlп (конструкцii) булинку
елемента (KoHcTpyKuiT) булинку

Примir,ка

В задовiльному cTaHi

Фундаrчrенти
I

)

Фасади

потребуе часткового ремонту
фасадна плитка
В задовiльному cTaHi

I

_)

Стiни

4

г

5

Пiдлога
Пок lвля
Водостоки

6
7
8

9

п,Iетизован l

стики

Сходовi клiтки, сходовi
ма шl
Балкони, лоджii, ганки
(огороддення ба:Iконiв i
JIоджlи

В задовiльному cTaHi
потребус поточного ремонту
потребують капремонту
зовнiшнi мережi
в задовlJIьному cтaнl
в задовlльЕому cТaнl
l

l

Смiтгепроводи (клапани.

10

заблоковано

стовбури. шибери)

Смiттезбiрнi камери

1l

в наявностl

12

(водопровiл)
BiKHa

в задовlльному cтaнl

]з

Щверi

потребутоть часткового ремонту

|4

Вхiднi групи

в задовlльному стан1

l5

Козирки вхiдних гру п

в задовlльному cTaHl

]6

Електрообладнання
(щитова, мержi, будинкове

потребуе поточного ремонry

освlт,гIення

|1

Лiфти (машиннi примitчення,
дверi машинних примiщень)

l8
l9
20

?l

Системи центрaL-Iьного

Працюють в паспортному
режимi.
в задовlльному cTatll

опЕLпення

Системи гарячого
водопостачаннJl
Системи холодного
l
водопостачаннJI l
каналlзацtl
Прибудинкова територiя
|

11

в задовlльному cTaнl
в задовrльному cтaнl

в задовlльному cTaHl

(благоустрiЯ, асфмьтове
п<rкриття)

Спортивний майданчик
(обладнаняя ,tитячих
IrrаЙданчикiв)

Висновки комiсif:технiчний стан житлового булинку по проспекту ГероIв

Сталiнграда, l8Б - задовiльний. Житловий булинок придатний до
експлуатацii в весняно-лiтнiй перiол 2022 року.

(оцiпка технi.rrrого стану, висновок про готовF lcтb до експлуатацii жилого
булинку у наступний ire
)

Голова Koмicii:
Головний iroKeHep
Ч.qени KoMicii: iнженер

l

l-i категорii

майстер

.Щата

огляду <03> травня 2022р.

ченко е.О.
Рикало Н.В.
Караульна Н.П.

