
Акт
загальпого огляду жилого булинку,

розташованого за адресою: просп.ГероiЪ Сталiнграда, l4

Караульна Н.П._
(П.I.П. майстра)
КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського раЙону м, Ки€ва),
од-502

(назва виконавrц послуг)
Ми, що нижче пiдписалися,
Костюченка е.О., iнженера
КараульноТ Н.П

комlсlя у складl: головного
1-Т категорii Рикало Н.В.,

1нженера
майстра

з 07.09.2022р. по 07.09.2022р.
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)
провела огляд жилого булинку за адресою:про спект Героiв Сталiн града. l4
1 встановила таке:
l . Житловий будинок, загiulьна площа якого становить 1 6674,86кв. п,r,

кiлькiсть квартир - l82шryк.
На прибудинковiй територii розмiщутоться 2 спортивних майданчика,
1 дитячий майданчик
(перелiк елементiв благоустрою)
2. Технiчнпй стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:

Пiд час проведення огляду жилого булинку ЛЪ 14 по просп. Героiв
Сталiнграда комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних
конструкцiй, зовнiшнi та BHyTpimHi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,
дверi' системи ЩО, ГВП, ХЕlП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
п и цьо виявлено:
ль
з/п

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцiТ) будинку

Примiтка

1 Фундаменти В задовiльному cTaHi

потребуе простукуванI{я

фасадна лицюв€Lпьна плитка
2 Фасади

В задовiльному cTaHi_, Стiни

Герметизованi стики4
В задовiльному cTaHiПiдлога5

потребус часткового ремонту6 Покрiвrrя
по,гребують поточногоВодостоки

згrдно з

термiнами
ефективноi
експлуатачii

Сходовi клiтки, сходовl
маршi

потребують

ремонту

капlтаJlьного8

Балкони,
(огороджен

лоджl1, ганки
ня ба.,rконiв i

9 в задовlльному стан1

I

7



лоджiй)
10 Смiттспроводи (клапани,

стовбури, шибери)
заблокованi

ll Смiтгезбiрнi камери
(водопровiд)

в наявностl

|2 потребують замiни згlдно з
термiнами
ефекгивноi
експ-чуатачii

lз flBepi в задовlльному cTaнl
14 Вхiднi групи потребують поточного ремонту

15 Козирки вхiдних груп потребують поточного ремонту

16 Електрообладнання
(щитова, мержi, будинкове
освiтлення)

потребу€ поточного ремонту

Лiфти (машиннi
примiщення, дверi мшпинних
примiщень)

Працюють
режимi.

в паспортному

l8 Системи
опдIення

центрального в задовlльному cтaнl

19 Системи
водопостачання

гарячого поlребують поточного ремонту

20 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

потребують поточного ремонту

2| Прибудинкова
(благоустрiй,
покриття)

територlя
асфальтове

в задовlльному cтaнl

22 Спортивний майданчик
(обладнання дитячих
майдшrчикiв)

потребуе часткового ремонту

Впсновки комiсii:технiчний стан житлового булинку по проспекry ГероТв
Сталiнграда, l4, спортивних, дитячих майданчикiв - задовiльний. Житловий
будинок придатний до експлуатацiТ в осiнньо-зимовий перiод 2022-202З
рокlв.
(оцiнка технi,+rого стац/, висновок про готовнiсть д плуатацll жилого
буаинку у насryпний перiол)
Голова KoMiciT:
Головний iнженер

$остю
IРикалЧлени KoMicii: iнженер l-T категорii

ченко С.о.

о Н.В.

маЙстер

.Щата огляду <07 вересня 2022р.

Караульна Н.П,

BiKHa
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