Акт

загального огJrяд}, жилого будинку,
розташованого за адресою: просп.Героiв Сталiнграда, 20-Б
Караульна Н.П._
(t I.I.I

L майстра)

КП <Керуюча компанiя

з обслуговування

житлового фонду Оболонського району м. Киево>,

од-502

(назва виконавця послlт)

Ми, що нижче пiдписалися, комlсlя у скJIадl: головного
Костюченка €.О., iнженера 1-i категорii Рикало Н.В.,

1нженера

маЙстра

Караульноi Н.П.

з ti3.05.2022р.
ло 03.05.2022р.
(дата початку ог.:rяду)
(дата завершення огляду)
лровеJIа огJIяд жилого булинку за адресою:про спект Героiв Сталiн града, 20-Б
1 встановила таке:
1

.

Житловий будинок, загrLпьна площа якого становить

кiлькiсть квартир - 90штук.
На прибудинковiй територii розмiцуються
1 дитячий

1

l

3

832,0l

кв. м,

спортивний майданчик,

(пере:riк елементiв благоустроrtr)

2. Технiчний стан жилого булинку та йоrо прибудинковоi територii:

Пiд час проведенIш огляду жилого булинку Ns 20-Б по просп. Героiв
Ста-lliнграла комiсiя перевiрила стан нес}цiих та огороджувальних

консrрукчiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry. BiKHa.
дверi, системи I_{O, ГВП, ХВП, каналiзачii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
споргивнi майданчики та прилеглу територiю.
l1 и IIьом

виявлено:
Найменування елемента

(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) булинку

Фундаменти

В задовiльному cTaHi

,)

(D ас ади

В задовiльному cTaHi

J

CTi tt I{

В задовiльному cTaHi

.,+

Герметизованi стики

Jф
:зlп
]

Примiтка

I

5

IIiдлога

В задовiльному cTaHi
п

7

lвля
Водостоки

В задовiльному cTaHi

8

Схоловi клiтки, сходовi

В задовiльному cTaHi

бПо

9

ма tlI1
Балкони, лоджii, ганки

еб с поточного

мо

]

в задовlльном

стан l

10
11

(огороджен ня ба"rконiв i
лодяtiй)
Смiттепроводи (lспапани.
стовбури, шибери)

Смiттсзбiрнi камери
(волопровiд)

|2

[}

iKH

заблокованi
в наявностl
в задовlльному cтaнl

а

14

I}хiднi групи

в задовlльному cтaнl
в задовlльному cтaнl

l5

Козирки вхiдних груп

в задовlльному cTaнl

16

Електрообладнання
(шитом, мержi, булинкове

в задовlльному cтaнl

l7

освiтлення )
Jliфти (машиннi тtримiщення,
21Bepi машинних примiшtень)

18

Системи центрального

l9
20

21

1a

Працюють в паспортному
режимi.
в задовlльному стан1

опzLrIення

Системи гарячого
водопостачання
Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii
I1рибулинкова територiя

потребують поточного ремонту
потребують поточного ремонту
в задовlльному стан1

(6лагоустрi й, асфа.пьтове
гtокриття)

Спортивний майданчик
(об-rаднання дитячих

потребус доукомплектацii

пtайданчикiв)

Висновки комiсii:технiчний стан житлового булинку по проспекту Героiв
Сталiнграда, 20Б - задовiльний. Житловий будинок придатний до
експJrуатацii в весняно-лiтнiЙ перiод 2022 року.

(ouiHKa технiчного стану. висновок про готовнiсть до експлуатаltii жилого

булинку у наступний tерi
/
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