
Акт
загального огляду жилого булинку'

розташованого за адресою: просп.Героiв Сталiнграда, 14-Б

Караульна Н.П._
(П.I.П. майстра)
КП <Керуюча компанiя з обсJryговування
житлового фонду Оболонського району м. Киева>'
од-502

1нженера
маЙстра

з 06.09.2022р. по 0б.09.2022р.
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)
провела огляд жилого булинку за адресою:проспект ГероЪ Сталiнграда. 14Б
i встановила таке:
l. Житловий будинок, загальна площа якого становить 25302,14KB. м,
кiлькiсть квартир - 320шryк.
На прибулинковiй територiТ не розмirrtуються спортивнi та дитячi
майданчики
(перелiк елементiв благоустрою)
2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинково'i територiТ:

Пiд час проведення огляду жилого будинку ЛЪ 14Б по просп. Героiв
Сталiнграда комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних
конструкчiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни. стики. покрiвлю. пiдлоry. BiKHa.
дверi, системи ЩО, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, литячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
п и цьо виявлено:

Примiтка
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ефективноi
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Фундаменти В задовiльному cTaHil

потребуе часткового ремонту
фасадна лицювальна плитка

Фасади2

В задовiльному cTaHiJ Стiни

Герметизованi стики4

В задовiльному cTaHiПiдлога5

мон€ частковогопо бПо lвля6
потребrоть поточного ремонтуВодостоки7
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Сходовi клiтки, сходовl
маршi

8

9 Балкони, лоджii, ганки в задовtльному стан1

експ.;l aTatlt1

з

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного
Костюченка е.О., iнженера 1-i категорii Рика_ltо Н.В..,
Караульноi Н.П.
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(огородження
лоджiй)

балконiв i

10 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

заблокованi

l1 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

в ная BHocTI

l2 BiKHa по,гребують

ремонту
часткового

згlдно
термiнами
ефективноТ
експ,.rtуатацii

зlз .Щверi потребують замiни

l4 Вхiднi групи в задовlльному cTaнl

l5 Козирки вхiдних груп потребують поточного ремонту

lб Електрообладнання
(Iщrтов4 мережi, будинкове
освiтленrrя)

потребус поточного ремонту

l7 Лiфти (машиннi
примiщення, дверi машинних
примiщень)

в паспортному

l8 Системи
опЕUIення

центрального в задовlльному cтaнl

19 Системи
водопостачаннrr

гарячого потребують поточного ремонту

Системи холодного
водопостачання i
каналiзацiт

поlребують поточного ремонту

2| Прибудинкова
(благоустрiй,
покриття)

територrя
асфальтове

в задовlльному cTaнl

22 Спортивний
(обладlання
майданчикiв)

маиданчик
дитячI{х

Висновки комiсii:технiчний стан житлового булинку по проспекту ГероТв
Сталiнграла, 14Б - задовiльний. Житловий будинок придатний до
експлуатацii в осiнньо-зимовий перiод 2022 23 poKiB.
(оцiнка технi.пtого ст:ury, висновок про готовнiсть д
булинку у насryпний перiод)
Голова KoMicii:
Головний iнженер

плчатilдr+ж4дого

р о Fl.B.

маЙстер

к ченко С.о.

Дата ог,rяду <<06>> вересня 2022р,

араульна н.п.

Працюють
режимi.
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Члени KoMicii: iнженер l-i категорii


