
маршl
9 Балкони., лоджii, ганки

(огоролження ба,тконiв i
лоджiй)

в задовlльному cTaнl

l0 Смiттспроводи (клапани.
стовбури, шибери)

заблоковано

ll Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

потребу€ вiдновлення в 4п.

|2 В iKrra в належномч cTaнl

1з ,Щверi поlребують замiни 4п.
l4 Вхiлнi групи потребуе поточного ремонту

2-5п.
Козирки вхiдних груп в задовlльному cTaHl

1б Електрообладнання (щитова
будинкове освiтлення)

в задовlльному стан|

17 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинtlих примiщень)

Прачюють в паспортному
режимi.

l8 Системи центраJIьного
опаJlення

в задовlльному cтaнl

l9 Системи гарячого
водопостачання

в задовlльноN{у cTaHl

20 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

в задовlльному cTaHl

2l Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфалы,ове
покритгя)

асфальтування потребуе
капремонту

22 [итячий майданчик
(облалнання дитячих
майданчикiв)

потребуе до облаштування
новими формамиl, цегляна

кладка огорожi-ремонту,
2 спортивних - капремонту

Висновки комiсi[:технiчний стан житлового булинку по проспекту Героiв
Ста.,riнграда, 37, дитячого, спортивних - задовiльний. Житловий будинок придатний
до експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод 2020 року.

(ouiHKa технiчного стану, висновок
оу/(инку у н

Члени KoMiciT: iнженер l -I категорii

lcTb l(o експлуатацrl жилого

рiол)

Рикало Н.В.

.Щата огляду ((_))

маистер

2020р.

I

I

I

I
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Голова KoMicii: заступник начаJtьника O^-50Z q:/ Попельнух О.М.

Kottoгt",teHKo В.Ф.



Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: просп.Героiв Сталiнграда, 37

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

од-502
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у склалi: заступника начмьника Попельнух О.М.,
iнженера l -Т категорii Рикало Н.В., майстра Конопленко В,Ф.

з l б.03.2020р. по l 7.03.2020р.
(дата початку огляду) (дата заверпrення оглялу)
провела огляд жилого булинку за адресою:пр оспект Героiв Сталiнграда, З7
l встановила таке:
1. Житловий будинок, заг€Lпьна площа якого становить 156l5,55KB. м, кiлькiсть
квартир - 228 штук.
На прибудинковiй територii розмiщуються 1 дитячих майданчики, 2 спортивних

(пере,пiк елементiв благоустрою)
2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:

Пiд час проведення огляду жилого булинку Nq 37 по просп..Героiв Сталiнграла
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувzulьних конструкцiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, слортивнi майданчики та прилеглу
територiю.
п и цьом виявлено:
Л! з/. Найменування елемента

(конструкцii) будинку
Висновок про технiчний стан
елемента (конструкuiI) були н ку

Примiтка

1 Фундаменти В задовiльному cTaHi

2 Фасади
В задовiльному cTaHi

3 Стiни В задовiльному cTaHi

4 Герметизованi стики потребують поточного ремонту
oKpeMi квартири

5 Пiдлога В задовiльному cTaHi

6 Покрiвля потребуе поточного ремонту

1 Водостоки з покрlвлl потреоують поточного

ремонту
8 Сходовi клiтки, сходовi потребують капремонту З,4,5п

I


