
маршl
9 Ба-,rкони., лоджiТ, ганки

(огородження балконiв i

лоджiй)

в задовlльному cтaнl

10 Смiттспроводи (клапани.
стовбури, шибери)

заблоковано

ll Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

в наявностl.

|2 BiKHa

lз lBepi в задовlльному cTaнl
14 Вхiдlli групи в задовlльному cTaHl

l5 Козирки вхiдних груп в задовlльному cTaнl

lб Електрооблалнання (щитова
булинкове освiтлення)

в задовlльному cтaнl

Працrr;ють в паспортному
режимi.

сriсrrэмлt центр€ulьl]ого
опалеIItlя

l9 Системи гарячого
водо Itос,Iачання

20 Системи холодного
водопостачання i
канаJllзацll

2| [Iрибулинкова територiя
1б.lаr о1 сi,рiй, асфапьтове
1ioк lлpl,],^

22 ji;; l:я ч ;,. й мал'tданчи к
(об.;tа, ttrзl l ttя дитячих

в задоtsijlьаоviу cтaнl

в задовlльному cTaнl

в задовlJIьному cTaнl

асфальтування потребуе ремо

l8

' .чr'' -t,l.]!r i1|lKll}

Виснtlвки комiсii:технiчний стан житлового булинку по проспекту Героiв
Сталitlцlа,rа, З5 - задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатацiТ в
весняtто-.riтlli Гл перiод 2020 року.

(tltliHKa техttiчtrого стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у насr,упний перiод)

Голова t,:r,rticiT. заступник нач:uIьникз оД-502 Попельнух О.М.

Члени KcLtic]T: irIжeHep l-i категорii l
и" Рикало l].B.

I

ffaTa огля7lу ((_))

майстер

2020р.

Le. Конопленко В.Ф.

17 | -гii6r" (п:ашиннi примiщення,

] лверi машrинних примiцень)

I

I I



Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: просп.ГероТв Сталiнграда, 35

_Конопленко В.Ф._
(П,I.П. майс,r,ра)

КП кКеруюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району tvt. Кисва>,
од-502

(назва виконавця послуг)
Ми' шlо ttлtrкче пiдписалися, комiсiя у складi: заступника начаJIьника Попельнух О.М.,
iнженера l -i категорii Рикало Н.В., майстра Конопленко В.Ф,

з 01.04.2020p. по 02.04.2020р.
(дата почагку оl,лялу) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою:пр оспект Героiв Ста_lliнграда. 35
l встановltла таке:
1. Житловrrй будинок, загальна площа якого становить ббl0,8кв. м, кiлькiсть квартир -
127 шr,1 l:.

На прибулинrtовiй територii розмiщуrоться 0 дитячих майданчики
(перелiк e.leMert гi в благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоI терпторii:
Пiд час Ilроведення огляду жилого булинку Ns 35 по просп..Героiв Сталiнграда

комiсiя riер,свiрила стан несучих та огороджуваJ]ьних конструкцiй, зовнiшнi та
внутрiшнi с,гiни, стики, покрiвлю. пiдлоry. BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,
канаriзацiТ,:riф,ги, елекr,рообладнання, ллlrячi, спортивнi майданчики та прилеглу
територiю.
п и цьоlll в}lявJIеао;

[-lайменування елемента
(конст кцl l б ди

Ф) llлаNtен1'и

2 tllасали

) С],1,1ни В задовi,lIьному cTaHi

4 ['ерпtе,t,из<rванi стики
В задовiлыlом cTaHl

5

6

Iii:1.1ttll,ar

Пп npi"""

В задовiльному cTaHi

в задовlJlьному cTaнl

Вс:Iсrс,гоки потребують поточного ремонту

1

7

Jф з/ ПримiткаВисновок tlpo технiчний стан

В задовirtьному cTaHi

елемен,I,а кон с кцll дин

В задовi.lIьном cTaHl

б

Lхолоtsl клlтки, сходовl tl9]pxqy мон

l

l

8


