
9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджiй)

В задовiльному cTaHi

10 Смiттепроводи (клапани, сто
tшибери)

заблоковано

1l Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

в наявностl

12 BiKHa

13 lBepi по,треоують поточного ремонту
l4 Вхiднi групи в задовlльному cтaнl

l5 Козирки вхiдних груп

]

в задовIльному cтaнl

1б Електрообладнання (щитова
булинкове освiтлення)

в задовlльному cTaHl

17 Jliфти (машиннi примiщення,
дверi маtпиlrних примiщень)

Працюють в IIаспортному

режимi
18 сис lrэl"t lr центраJlьного

опалення
в задовlльному cTaHl

Системи гарячого
водопостачання

в задовlльному cTaHl

20 Сис,геми холодного
водопостачання i
канаJtiзацii

в задовlльному cTaнl

21 [Iрибулинкова територiя
1б.паго1 с,;рiй, асфа:rьтове
l t i-, кр tа,гl я )

в задовlльному cTaнl

22 ,,Щ"лlтя ч и ii майданLIик
(обла;tпання дltтячих
,иаliлав,,trкi в)

потрсбу€ дооблаштування
формами , цегляна кладка
оr,о ожl - eN{ о

Висновlсl,;t коп{iсii:технiчний стан жIlтлового булинку по проспекту ГероТв

Сталirrlрада' 19, дитячий майданчик - задовiльний. Житловий будинок придатний до
експлча гatlii в весняно-лiтнiй перiол 2020 року.

(tltliHKa технiчного стану, висьоаOк про t,oToBHicTb до експлуатацii жилого
будипr:у у настулний перiол)

Голова rio}ri.ii: головнIIй iнженер ОД-502 Попельнух О.М.

Члени r.oblicii, iнженер l -Т категорii Рикало Н.В.

fл

.Щата tri,.;rя.liч (( _)) 2020р.

Кравченко Л.П.

I

19

майстер



_Кравченко Л.П_
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду ОболонськоI,о району м. Кисва>,

од-502
(назва виконавця послуг)

Ми, tцо rttrхlче пiдписа,чися, комiсiя у складi: заступника начаJIьника Попельнух О.М.,
iнженера l -i категорiТ Рикмо Н.В.' майстра Кравченко Л.П.

з l9.03.2020p. по 20.03.2020р.
(дата початк1, оглялу) (дата завершення огляду)

провела оглял жилого будинку за адресою:проспект rep.QiiB СfадiдIрада-49
i встановI.tла таке:
1. Жи,гловlаr"л бу.лияок, заг.l,чьна площа якого становить 64З2,46кв. м, кiлькiсть квартир

- 124 rrtTyK.

На прибуллнковiй територii розмiщуються 1 дитячий майданчик
(лерелiк е.;Iемен,гiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку r,a його прибудинковоi територiI:
Пiл час {lроведення огляду жилого буаинку J\! 49 по просп.Героiв Сталiнграда

комiсiя r,сi;евiрила стан несучих та огорOджува,qьних конструкцiй, зовнiшнi та
внутрiшrri с,riни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП.'
кана_riзацii. ;liфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та прилеглу
територiю.
п и ць0}I l JliяЬjIен\)
Лq з/ 1-1айменчвання елемен,га

KoIia1 Kllll б динк

l

2

з

4

Фасади

Фу ндаменти

Стrни

В задовiльному cTaHi

В заловi-rtьном cTaHl
В задовiльному cTaHi

l ермс гизованl стики

I li:-i.lror-a

lrо,гребують ремонry окремi
ква и и

В задовiльному cTaHi

; l1O еб е Katl емон16 iloK l l]Jlя

7 Воitос,гоки Водостiк з покрiвлi потребус
часткOвOго погочного

8 ] Сходоtiклiтки, сходовi

Висновок rtро технiчний стан
елемента (конструкцii) будинку

Примiтка

Lйit )Illl
в заilовiльному cTaHi

мон

Акт
загальноfо огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: просп. Героiв Сталiнграда,49

l
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