
Висllовки KoMicii: технiчний c,l,all житлового будиlrку по Ilр-,гу Г.С,га:rirrr,рада, 42-
в, дитячих та спортивних майданчикiв - заловiльний. Житловий булинок
придатний до експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод 2020 року.
(оцiнка технiчного стану, висIlовок про готовнiсть до експлуатацii яtилогобудинку у наступний
перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-505 екрасова C.I},

Члени KoMicii: iнженер 1-i категорii рентьсва T.I. .

Майстер тех.дiльницi кар IO.M.

Щата огляду (_06_>l _квiтня_ 2020р.



5 Iliллога В задовiльному с,ганi

6 Покрiвля Потребус поточного часткового
eMoIl

,7
Волостоки Потребують поточного часткового

ремонту
8 Сходовi

маршi
клlтки, сходовl Потребують ремонту (5-ти пiд

iЪдах)
9 Ба;IкоIIи,

(огородлtсIпtя

';Iолlrtiй)

лодж1l, ганки
ба:lконiв i

В задовiлылому cTaHi

10 См ir"r,e проводи (клапани,
стовбури, шибери)

В задовiльному cTaHi

ll Смiттсзбiрнi камери
(водопровiд)

Потребуе вiдновлення
iздах).Водопостачання
(l-y та 5-у пiд'iЪдах)

(5-ти пiд'
вiдсутне

ll В iKHa В задовiльному cTarri

|2 Щверi В 2,3, та 5-у
встановити

пiд'iЪдах потрiбно
HoBi дверi на

смiттезбiрних камерах
lз Вхiднi групи В задовiльному cTaHi

1,4 Козирки вхiдlлих груп Потребують ремонту (2-у та 5-у
пiд'iЪдах)

l5 Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлелtня)

В 3-у пiдТздi електрощитова
потребуе часткового поточного
ремонту.

lб Лiф'ги (машиннi примiщення,
лверi машинних примiщень)

Працlоlоть в паспортI{ому режимi

|7 Системи
опаJIення

центрzrльного

l8 Системи
водопостачання

гарячого

Системи
водопостачання
каналiзацii

холодного
i

Потребуе кап iтального ремонту

l lотрсбуIо,гь каtr i,t,а,лыrого peMotIl,yl9

1,] fIрибудинкова
(благоустрiй,
покриття)

територlя
асфальтове

Не вiдlrовлеrlо благоустрiй пiсля
проведення робiт працiвниками
ПАТ <Киiвенерго>

l8 l{итячi
(обладнання
майдаlrчикiв)

маиданчики
дитяtIих

Потребуlо,гь заrпtiни елемеrtтiв

19 Спортивнi майданчики В задовiльпому cTaHi

В задовiльному cTaHi

I

I

I



Акт
загального огляду жилоI,о булиllку,

розташоваrlого за адресоlо: пр-т ГероiвСта.llillграда,42-в

Тока ю.м КП <Керуrоча компанiя з

обслуговування житлового

фонду Оболонського райоllу
м. Кисва>,

(П.I.П, майстра)

од_505
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iпжеttера Некрасовоi С.В.,
iнжепера 1-i категорiТ Лаврентьевоi T.I., майстра тех.. дiльницi Токар IO.M.

з 06.04.2020 по 08.04.2020р
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого будишку за адресоIо: II оспект Г оТв CTarriH 42-в
l I]с,гаItовила такс

1. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить |0]37,70 кв. м, кiлькiсть
квартир - 179 штук.
IJa прибудинковiй територii розмiщуються 1 дитячий та 1 спортивIrий майданчика

2. Техrriчний cl,aIl жилого булиrrку та його прибудиrlковоi r,ериr,орii:
Пiд час проведенЕя огляду жилого булинку Ns 42-в по пр-,гу Г.Сталiнграла

комiсiя перевiрила стан нес}п{их та огороджувдIьних коIrс,грукцiй, зовнiшtlti та
BHyTpilпHi стiни, с,гики, покрiвлtо, пiдлогу, вiкпа, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивпi майданчики та приJIеглу
,гериторilо.

При ltboMy виявлено:

IIримi,r,каль
:зlrr

НайменуваrrIlя елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стаII
елемента (конструкцii) бу.циrlку

l Фундаменти В задовiльному cTaHi

2. Фасади В задовiльному cTaHi

Стilrи В задовiльttому cTaHi

4 ГерметизоваIri стики В задовiлыtому cTaHi

(перелiк елементiв благоустроIо)

_)


