
(оцiнка технiчнgгg 9laнy? чи9н9чо|( про гtrговнiсть 49 e5gпllylr, auii rкилоl обулинку у насtуttний
перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-505 екрасова С,В.

Члени KoMicii: iнженер l-T категорii релtтьева'Г.I.

Майстер тех.дiльниrli агородня А.П.

[ата огляду <<2З _>> _березня_ 2020 р.
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4 Герметизованi стики В задовiльному cTaHi

5 Пiдлога В задовiльному cTaHi

6 Покрiвля Потребус поточного часткового

ремонту
7 Волостоки Потребують поточного часткового

ремонту
8 Сходов i

маршi
клlтки, сходовl Потребуе поточного ремонту

Балкони,
(огородження
лоджiй)

лоджii, ганки
балконiв i

В задовiльному cTaHi

l0 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

В задовiльному cTaHi.

11 Смiтгезбiрrri камери
(водопровiд)

Потребуе вiдновлення (1-у пiд
iЪдi)

11 В iKrla В задовiльному cTaHi

l2 fiBcpi В 1-му пiд'iздi потрiбно
встановити HoBi дверi на поверхах

lз Вхiднi групи В задовiльному cTaHi

l4 Козирки вхiдних груп В задовiльному cTaHi

15 Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтленtIя)

1-у пiдiздi електрощиl,ова
потребуе часткового поточного
ремонту.

16 Лiфти (машиннi примiщеtlня,
дверi машинних примiщень)

Працюють в паспортному режимi

|1 Системи
оlIалеIlrIя

цеIIтрального В задовiлыrоrиу cTaIIi

18 Системи
водопостачання

гарячого В задовiльному cTaHi.

l9 Системи
водопостачання
каналiзацii

ХОJIОЛНОГО

l
I] задовiльному cTaIli

|7 ПрибудиIrкова
(благоустрiй,
покри,ггя)

,l,ериторlя

асфаrIьтове
В задовiлыrому cTaHi

Висrrовки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по пр-ту Г.С,галiнграда,
46-а - задовiльrlий. Житловий будинок придатний до експлуаl,ацii в весняl.tо-лiгнiй
перiол 2020 року.
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Акт
загалыtого огляду жилого будиllку,

розташованого за адресоtо: пр-т Героiв Сталillграда,4б-а

Загородня A.Il. КП <Керуlоча компаttiя з

обслуговування житлового

фонду Оболонського райоrrу
м. Кисва>,
од-505

(П.I.П. rлrайстра)

(назва виконавця послуг)

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

з 2З.OЗ,2020 lro 24.0З.2020
(дата початку огляду) (дата завершенttя огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: проспект Героiв Сr,алiнгрзlр,46:q
l вс,гаIIовила,гакс:

1. Житловий булинок, загаJIьна площа якого стаIIовить 4139,\0 кв. м, кiлькiсть
квартир -116 штук.
На прибудинковiй територii розмiщуrоться -

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Тсхlliчпий cTatl жилого булинку та його прибулипковоi,гериторii:
Пiд час проl]едеIIня огляду жилого булинку Ns 46-а по пр-ту Г.С,галiнграда

комiсiя перевiрила стан несу{их та огороджув.LпыIих конструкцiй, зовнiшпi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, лверi, системи ЦО, ГВП, XB[I,
каналiзацii, лiфти, електрообладцання та прилеглу територirо.
При rlboMy вияI]лено:

J\ъ

зlл
Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний cTaI{

елемента (конструкцii) будинку
11римiтка

1 Фундаменти В задовiльному cTaHi

2 Фасади В задовiльному с,ганi

Сr,iuи В задовiльному cTaHiJ


