
Голова Koмicii: головний iнженер ОД-505 а C.I].

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

Майстер тех.дiльницi i.пiкаева З.М..

!,ата оглялу < 15_> *квiттlя_ 2020р,



з Стiни В задовiльному cTaHi

4 Герме,гизованi стики В задовiльному cTaHi

5 Пiдлога В задовiльному cTaHi

6 Покрiвля Потребуе поточного часткового
ремонту

7 I]одос,гоки Потребують поточного часткоl]ого
ремонту

8 Сходовi
маршi

клlтки, сходовl

() Балкоtlи,
(огородження
лоджiй)

лоджl1, ганки
балконiв i

В заловiльному cTaHi

10 Смiтгепроволи (клапани,
стовбури, шибери)

В задовiльному cTaHi

l 1 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

Потребус
пiд'iздi)

вiдttовленпя ( l -у

11 В iкпа В задовiльному cTarri

12 Щверi В задовiльному cTalti

lз Вхiднi групи В задовiльному cTaнi

I4 Козирки вхiдних груп В задовiльному с,ганi

15 Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

Електрообладнання
задовiльному cTaHi.

в

16 Лiфти (машиlrrIi примiщення,
дверi пtашинних примiщень)

ПрацюIоть в паспортному режимi

I,7 Системи
опалення

центрz1,'Iьного Потребуе капiта_пьного ремонту

18 Системи
водопостачання

гарячого Потребуе капiтмьного peMolrтy

19 Системи
водопостачаIIня
каrrалiзацii

холодного
1

Потребуе капiтального peMoll,l,y

|7 Прибудинкова
(благоустрiй,
покриття)

територlя
асфальтове

В задовiльному cTaHi

I}исlIовки KoMicii: техrтiчний cTart житлового будиIrку по пр-ту Г.СтаrIirrграда,
64156 - задовiльний. Житловий будинок придатiIий до експлуатацir в вссняно-
лiтнiй перiод 2020 року.

I

I

Потребують ремонry ( t-v пiл'Ълi) 
|



_Мелiкасва З.}I._
(П.I.П. майстра)

Акт
загального огляду 2килого будиttку,

розташоваIlого за адресоIо: пр-т ГероТв СталiIlграда,б4l5б

КП <КеруIоча комIlаIliя з

обслуговування житлового

фонду Оболонського району
м. Киева>,
од-505

(назва викоtIавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнжеtlера HeKpacoBoi С.В.,
iнженера l-i категорii Лаврентьевоi T.L, майстра тех.. дiлыIицi Мелiкаевоi З.М.

з 15.04.2020р.
(дата початку огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: проспект Героiв Сталirrграда,64l56
l l]с,гаIIо]]и"lа,гаке:

l. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить бЗ l0,З0 кв. м, кiлькiсть
квартир -94 штук.
На прибудинковiй територii розмiщуються -

(перелiк елементiв благоустроrо)

2. Техlliчllий cтalr жилого булинку та його прибудпнковоi територii:
[Iiд час проведення огляду жилого будинку Ns 64156 по пр-,l,у Г.Сталiнграда

комiсiя перевiрила cTall несучих та огороджуваJIь}Iих конструкцiй, зовIriшнi та
вну,грiшпi стiии, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП' ХВП,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання та прилеглу територirо.
При цьому виявлено:

Ns
зlп

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчtlий сl,аII
елемента (коrrструкцii) буди l r ку

Примi,гка

l tllуtIдамеIIти В задовiльному cTaHi

Фасали В задовiлыtому cтaHi

по 17.04.2020р.
(дата завершеIIпя огляду)
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I


