
Вцсцgqцц Kqцiciii тялпi:tуи! gTall ?|fцIл9р9го ýулцнцу пg пр-ту Г.Ста"лiнграла, 42-
а, дитячих - задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатацii в весняно-
лiтнiй перiод 2020 року.
(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилогобудинку у наступний
перiод)

асова С.В.

Члени KoMicii: iнженер l-T категорii ентьева T.I.

Майстер тех.дiльницi кар IO.M.

[ата огляду ( 09_)) квiтня_ 2020р.
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Голова KoMicii: головний iнженер ОД-505
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5 Пiдлога

Покрiвля Потребуе поточного часткового
ремонту

7 Водостоки Потребують поточного часткового
ремонту

8 Сходовi
маршi

клlтки, сходовl Потребуе ремонту (4-х пiд'iЪдах)

9 Балкони,
(огородження
лоджiй)

лоджii, ганки
балконiв i

В задовiльному cTaHi

10 Смiттепроводи
стовбури, шибери)

(клапани, В задовiльному cTaHi

11 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

Потребуе вiдновлення
iЪдах).Водопостачання
(l-y 2-у пiд'iЪдах)

(4-х пiд'
вiдсутне

11 В задовiльному cTaHi

B2Ta4-v
встановити

пiд'iЪдах потрiбно
HoBi дверi на

смiттrзбiрних камерах.
В задовiльному cTaHi

Потребують ремонту (4-х пiд
iЪдах)

\2 !Bepi

1з Вхiдrri групи

|4 Козирки вхiдних груп

15 Електрообладнання
(щитова, плережi, будинкове
освiт.пення)

Електрооблалнання
задовiльному cTaHi,

в

16 Лiфти (машиняi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Працюють в паспортному режимi

17 Системи
опаJIення

центрального Потребуе капiтального ремонту

Потребуе капiтального ремонту

системи хвп та каналiзацii
потребують капiтального ремонту.

В задовiльному cTaHi

Потребують
обладнання e.li эментiв

додаткового

18 Системи
водопостачання

гарячого

19 Системи
водопостачання
каналiзацii

холодного
1

11 Прибудинкова
(благоустрiй,
покриття)

територlя
асфа,тьтове

l8

В задовiльному cTaHi

,Щитячi
(обладнаIrня
майданчикiв)

майданчлtки
дитячих

I

6

BiKHa



Акт
l1I1лрFог9 огляду жилого qудунýу,

розташоваIIого за адресоIо: пр-т Героiв Сталiпграда,42-а

Токар IO.M KI1 <Керуrоча компаlлiя з

обслуговування житлового

фонду Оболонського району
м. Кисва>,
од-505

(П.I.П. майстра)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера HeKpacoBoi С.В.,
iнженера 1-i категорiТ Лаврентьевоi T.I., майстра тех.. дiльницi Токар Ю.М.

З 09.04.2020р.
(лата початку ог'lrяду) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресоIо: пDоспект Геооiв Сталiнг рада,42-а
l всl,ановила таке:

l, Житловий будиtlок, загаJIьна площа якого становить 86З8,З0 кв. м, кiлькiс,гь
квартир - 143 штук.
На прибудинковiй територii розмiщуеться lдитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. ТехпiчrIий стаII жилого булинку та його прибудипковоiтериторii:
Пiд час проведення огляду жилого будинку Ns 42-а по пр-,l,у Г,Сталiнграда

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,
каналiзацiТ, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилегJIу територitо.
При l1boMy виявлено:

Ns
зlп

Найменуванtlя еJIемента Висновок про технlчliии стаII
Kol{c кц11 б диII еJIемента конс l1 () иII

Фундапленти В задовiльяому cTaHi

Примiтка

l

2 Фасади В задовiлыrому стан i

Сr,iни В задовiльному cTaHi

Гермеr,изоваtri сr,ики В задовiлыrому стаrri

J
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(назва викоltавця посrrуг)

по 10.04.2020р.
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