
Акт
загального огляду я(илого будинку,

розташованого за адресою: просп.Героiв Сталiнграда, l6-Г

Караульна Н.П._
(П.I.П. майстра)
КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киево>,
од-502

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

комlсlя у склад1: головного
1-i 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:пр оспект Героiв Сталiнграда. lбГ
l встановила таке:
1. Житловий будинок, загtlльна площа якого становить 6461,55KB. м
кiлькiсть квартир - 87шryк.
На прибудинковiй територii розмiщуеться 1 дитячий майданчик
(перелiк елементiв благоустрою)
2. Технiчний стан я(илого булинку та його прибудинковоТ територiТ:

Пiд час проведення огляду жилого будинку Ns 16Г по просп.ГероТв
Сталiнграда комiсiя перевiрила стан несr{их та огороджувальних
конструкцiй, зовнiшнi та BHyTpimHi стiни. стики, покрiвлю, пiдлоry. BiKHa.
дверi, системи I_{O, ГВП, ХВП, каналiзацiТ, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.

и цьо виявлено:
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6 стан1в задовlльно
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експJlуаl,ацll
9 Балкони, лоджii, ганки

(огородження баrконiв i
лолжiй)

в зацовlльному cTaHl

l0 Смiттепроводи (клапа]Iи,
стовбури, шибери)

заблокованi

l1 Смiтгезбiрнi камери
(водопровiд)

в наявностl

l2 BiKHa потребують замiни згцно з

термiнами
ефективноi
експлуатачii

lз ,I|,Bepi потребутоть замiни
|4 Вхiднi групи в задовlльному cтaнl

Козирки вхiдних груп в задовlльному cTaнl

lб Електрообладнання
(щитов4 мережi, будинкове
освiтлення)

потребуе поточного ремонту

17 Лiфти (машиннi
примiщення, дверi машинних
примiщень)

Працюють
режимi.

в паспортному

l8 Системи
опtlлення

центрального

Системи
водопостачання

гарячого в задовlльному стан1

20 Системи холодного
водопостачання i
каншriзацii

в задовlльному cTaнl

2| Прибудинкова
(благоустрiй,
покритгя)

територlя
асфа:Iьтове

в задовlльному cTaнl

22 Щитячий
(обладнання
майданчикiв)

маЙданчик
дитячих

в задовlльному cTaнl

Висновки комiсti:технiчний стан житлового булинку по проспекту Героiв
Сталiнграда, lбГ, дитячого майдаrтчика - овiльний. Житловий будинок
придатний до експлуатацii в осiнньо-зимови ерiод2022-202З poKiB.
(оцiнка технi,лrого стану, висновок про готовнiсть д
булинку у насryпний перiод)
Голова Koмicii:
Головний iнженер

ого

ченко е.о.
о Н.В.Члени KoMiciT: iнженер l-i категорii

майстер

[ата огляду <<07>> вересня2022р.

льна Н.П.
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