
Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: просп.ГероiЪ Сталiнграла, 1 8-Б

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

од$02
(назва виконавця послуг)

Ми, що Еижче пiдписалися,
Костюченка е.О..' iнженера
Караульноi Н.П.

комlсtя у скJIадl: головного
1-Т категорii Рикало Н.В.,

1нженера
маЙстра

з 05.09.2022р, по 05.09.2022р.
(дата початку огляду) (дата завершення оluяду)

провела огляд жилого булинку за адресою:про спект |ероТв Ста.,,riнграда, 1 8-Б
r встановила таке:
l. Житловий будинок, загальЕа площа якого становить бЗ19,95кв. м,
кiлькiсть квартир - 84шryк.
На прибулинковiй територii не розмiщутоться спортивнi та дитячi
майданчики
(перелiк елементiв благоустрою)
2. Технiчний cтaltll(илого булинку та його прибудинковоi територii:

Пiд час проведеншI огJuIду жилого бу.чинку Jф 18-Б по просп. Героiв
Сталiнграда комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних
конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,

дверi, системи ЩО, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилегJry територiю.

и цьо виявлено:
Jt
зlл

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) будин ку

Примiтка

1 Фундаменти В задовiльному cTaHi

2 Фасади потребуе часткового ремонту
фасадна плитка

J Стiни В задовiльному cTaHi

4 Герметизованi стики
5 Пiдлога В задовiльному cTaHi
6 Покрiвля потребуе поточного ремонту
7 Водостоки потребують капремонту

зовнlшн1 мережl
8 Сходовi клiтки, сходовi

маршi
в задовlльному cтaнl

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження ба,тконiв i
лоджiй)

в задовlльному cтaнt

I

I

I



10 Смiтгепроволи (клапани,
стовбури, шибери)

заблоковано

l1 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

в наявностl

l2 BiKHa в задовlльному cTaHl

1з Дepi потребують часткового ремонту

|4 Вхiднi групи потребуе ремонту

15 Козирки вхiдних груп в задовlльному cтaнl

lб Електрообладнання
(щитов4 мержi, будинкове
освiтлення)

потребуе поточного ремонту

|7 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Працюють в паспортному
режимi.

l8 Системи цеЕтрaшьного
опаJIення

в задовlльному cTaнl

l9 в задовlльному cTaHl

20 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

в задовlльному cTaнl

2| Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфшlьтове
покриття)

в задовlльному cTaнl

22 Спортивний майданчик
(обладнання ,щrтя.птх
майлантлкiв)

Висновки комiсii:технiчний стан житлового булинку по проспекту Героiв
Сталiнграла, l8Б - задовiльний. Житловий булинок придатний до
експлуатацll в осlнньо-зимовии пер iод2022-202З рокlв.

(оцiнка технiчного стаЕу, висновок про HlcTb до експлуатацll жилого
булинку у наступн рiол)

Голова KoMicii:
Головний iнженер

Члени KoMicii: iнженер 1-i категорii

маистер

Рикало Н.В,

,,Щата огляду <05> вересня 2022р.

Караульна Н.П.

Системи гарячого
водопостачання

Костюченко е.о.


