
Акт
загального огляду жплого будинку,

розташованого за адресою: просп.Героiв Сталiнграда, 20-Б

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

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

комlсlя у скJIадl: головного
1-i категорiТ Рикало Н.В.,

lнженера
майстра

з 01.09.2022p. по 01.09.2022р
(лата початку огляду) (дата завершення огляду)
провела огляд жилого булинку за адресою:про спект Героiъ Стацiн града. 20-Б
1 встановила таке:
1. Житловий булинок, загальна площа якого становить 13832,01кв. м,
кiлькiсть квартир - 90шryк.
На прибудинковiй територii розмiщуються 1 спортивний майданчик,
l дитячий
(перелiк елементiв благоустрою)
2. Технiчний став жплого булинку та його прибудинковоi терпторii:

Пiд час проведення огJuIду жилоl,о будинку Jф 20-Б по просп. Героiв
Сталiнграла комiсiя перевiрила стан несучих та огороджув.чIьних
конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,
дверi, системи ЩО, ГВП, ХВП, каналiзачii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.

и цьом виявлено:
Jф
з/п

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конс грукuiТ) були н ку

1 Фундаменти В задовiльному cTaHi

2 Фасади В задовiльному cTaHi

, Стiни В задовiльному cTaHi

4 Герметизованi стики

5 Пiдлога В задовiльному cTaHi

6 Покрiвля потребуе поточного ремонту
7 Водостоки В задовiльному cTaHi

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

В задовiльному cтaнi

9 Балкони, лоджii, ганки в задовlльно мч стан1

Примiтка 
|

]



(огородження балконiв i
лоджiй)

10 Смiтгепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

11 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

в наявностl

|2 BiKHa в задовlльному cTaнl

lз .Щверi в задовlльному cTaHl
14 Вхiднi групи в задовlльному cTaHl

l5 Козирки вхiдних груп в задовlльному cтaнl

16 Електрообладнання
(щитова мержi, будинкове
освiтлення)

в задовlльному cтaнl

|,7 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Працюють в паспортному
режимi.

Системи центрального
опалення

в задовlльному cTaHt

l9 Системи гарячого
водопостачанЕя

потребують поточного ремонту

20 Системи холодного
водопостачання i
кана.lIiзацiТ

21 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфапьтове
покриття)

в задовlльному cTaHl

22 Спортивний майданчик
(обладнанвя дитяttих
майданчикiв)

потребуе доукомплектацll

Висповки комiсii:технiчний стан житлового булинку по проспекту Героiв
Сталiнграла, 20Б - задовiльний. Житловий будинок придатний до
експлч атацiТ в осiнньо-зимовий перiо.ч 2022-20 poKlB.

(оцiнка технiчного стану, висновок про гото ь до експлуатацll жилого
булинку у насryпний перi

Голова KoMicii:
Головний iнженер Костюченко €.о.

Рикал н.в.
\
l

9Члени KoMicii: iнженер l-T категорiТ

майстер

Дата огляду <0l> вересня 2022р.

Караульна Н.П.

заблокованi

l8

потребують поточного ремонту


