
Акт
загального огляду я(илого будинку,

розташованоrо за адресою: просп. Героiв Стаrliнграда, 20-А

Караульна Н.П._
t'I1.I.tl. лtайстра)

КII <Керуюча компанiя з обс.цуговування
жит.цового фонлу Оболонського району м. Киева)),
од-502

1 на::ва виконавrц послуг)
\4и, tl(o нижче пiдписа,,tися,
Костtоченка С.О., iнженера
Кrrра.r,лi,ноТ Н.П.

комlсlя у скJIадl: головного
l-i категорii Рикало Н.В.,

lнженера
майстра

з (,5.09.2022о. по 05.09.2022р.
t.,ц iга ttrl.taTKy опtя.цу) (дата завершення оl,лшtу)

rIровсла огJUIд жилого булинку за адресою:проспект Ге оiв Сталirr 20-А
1 встчlновила таке:
l . Житловий будинок, загЕrльна площа якого становить 77967,,0 l кв. м,
к:iлькiсr,ь квартир - 550штук.
.[{а прибудинковiй територii розмiщуеться 1 дитячий майданчик
tilepe"riK елементiв благоустрою)
2i.'fекнiчний стан жилого булянку та його прибудинковоТ територii:

[li,ц час проведення огляду жилого булинку Л! 20-А по просп. Героiв
l:],гаJtiнIрада комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних
:к:tлrсl рllкцift, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa,

,цверi. системи t{O, ГВП, ХВП, канмiзацii, лiфти, електрообладнання, диl,ячi,
сr:ор: ивнi майданчики та прилеглу територiю.
It и] виявлено:
.lfrl I"Iайменування елемента Примiтка
,зl l конс Kllll линб

Фун.цамен,ги В задовiльному cTaHi

(Dасади

С,гiни

l'iэрметизованi стики

l Iiдлога

|'Iокрiвля згlдно з
термiнами
ефек,гивноi
cIicI lJl a,[aI(ll
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Висновок
елемента

про
конс

технlчнии стан
бкц1l дин

потребуе
фасадна плитка

простукування

l

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

,А

Потребус капiтального ремонту

Потребують
ремонту

часткового

потребують калlтfurьногоСходовi клiтки, сходовl з1,Ijltlo з

I
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термiнirми
ефек-rивноi
експлуатацii

Костюченко С.о.
Рикало Н.В,
Каоачльна Н.П.
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l5 Козирки вхiдних груп
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Е-rек,грообладнання
(rrиToBa MepeiKi. будинкове
освiт.lення)

Лiфти (машиннi

прrмiщення, дверi машинних
примiщень)

С истеми
оIIалення
С пстеми
в()допостачання
Системи
в()допостачання
кана;riзацii
Прибудинкова
(бпагоустрiй,
tlc, llття

центраJlьного

гарячого

холодного потребують поточного ремонry

майданчик
дитячих

,.Z:|

I}исн oBKrr комiсii:,гехнiчний стан житлового булинку по проспекту ГероТв

С,га,чiнrрала, 20А - задовlльнии. Житловий будинок придатний до
tэr спJ yaTallll в осlнньо-зимовии пер iод2022-20 +oKl t].

t',c (itlкз -lехнi.лrого стану, висновок про готовнiсть сксIIлуага и]lоI,о

{51цип ty у наступяий перiо.ц)

Гrr.поlв KoMiciT: головний iнженер
-tI-1elt l rloMiciT: iнженер l -i категорii

маистер

.Ц,итячий
(обладнаrrня
лrtйдаrтщrкiв

{аршl ремонту

Бiчrкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i

лолжiй)

в задовlльному cTaHl

Смiттепроводи (юrапани,
стовбури, шпбери)

заблокованi

С viттезбiрнi камери
( водопровiд)

в наявнос,гl

В iKHa потребують поточного ремонту

.Щверi

t}кiднi групи

потребують
ремонту

часткового

в задовlльному cTaHl

в задовlльному cTaHl

потребус поточного ремонту,
електрощитовi у п. 5 потребуе
капiтального ремонту
Працюють в паспортному

режимi.
8п. вантажний потребус

ремонту
в задовlльному cTaHl

потребують поточного ремонту

в задDвlльному cTaHl

в задовlльному cTaнl

,I{.iTa сгляду <05>вересня 2022р.
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територiя
асфальтове


