
"цолжiй)
l0 Смiттспроводи (клапани"

стtlвбури, шибери)
заблокованi

1l CMiTTe збiрнi камери
(водопровiд)

ts наявностl

12 в l кна потребують замiни

Две l Il ео ють замlни
14 lЗхiднi групи в задовl"пьному cTaHl

15

tб

Козирки вхiдни1 1-руц в задовlльному cтaнl

i7

Е.пектрообладнаннrl
(lIrит ова, мережi, будинкове
()с l]rTjIcп ня )

Лiфти (машиннi примitцення,
, lPt]pl }IaIltl{Htlиx приviшень)

в задовlльному cTaHl

Прашюють в паспортному
exittN{1

i8 С истеми центр€lJlьного
,)палеIlчя

в задовlльному cтaнl

i9 СIiстеми гарячого в задовlльному cтaнl
зOдоIlос гачання

20 с истеми холодного
всlдопостачанrrя i

канаrriзацii

в задовlльному cтaнl

2l ilрrлdулинкова територiя
ii:l rrir с,1 с грiii. асфа_tьтове

l )l)

22 lцигячi,,й 1йал"Iданчик в задовiльному cTaHi
i \ )jIa,,(l l iIlIiя ,|ltlтячих
мz4a,IIаtlчикiв

]}llсrtсlпки rlолtiсiТ:технiчний cTal{ )ь.итлового булинку по проспекту Героiв
С,галill, 1:,,.,,,.;а. l{rГ, .1lll,ячого майдlrнчttка -- задовiльний. Житловий будинок
прида ] III{,"I д(_) експлуатацii в весняно-лiтнiй перiол 2020 року.

в задовl"rьному стан1

__ ,:]ýiцi

(tr.шitll:-t гс:ittiчясI,о с,гану, висlIо]]tll( llptl г,trтовнiсть до експлуатацiii жилого
будинку у наступний перiол)

Голов;r rlcM iciT:

З;.стуlг j] - l:atli,ljlbgиKa ОД- 502 попельнчх о.м

LI.п ен I,; l'.t_.i.i i с ii: i rl;KeHep 1 -i категорii ,/ Рикало Н.В.

NIaltcTep Караульна Н.П.

f[a'i'a t,r 1l>!.l{.\ ((___)2 2020р.

lJ

t_

l



Караульна Н.П._
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговуваttня
житлового фонду Оболонськсго pal"iolIy bl. Киева>,
од-502

(назва виконавця ltослуг)

l\,Iи, rr1o Httжlle г iдписа,чися, комiсiя у складi: заступника нач€Lпьника
ПоIlельаух О.М., iнженера l -i категорii Рикало Н.В., майстра Караульноi
г{.I].

з 07.0,i.2020p. по 07.04.2020р.
(да,rа почагку оглялу) (лата завершенвя огляду)

(перелiк елемеlIтiв благоустрою)
2. 'Гехнiчний 

с l,aH жилого булинку r,a його прибудинковоi територii:
[Iiл час Itроведення огляду жилого булинку Jф 1бГ по просп..Героiв

Стаriнграла кt_lмiсiя перевiрила с,Iан несучих та огороджува,чьних
конструкuiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни. стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,

двер.л с;iстеi\{и I {O' ГВП, ХВГi, каныriза.rii. лiфти, електрооблалнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.

14 ЦЬi, b.jiC,]U:

i llайменування елемен,га Висttовilк про технiчний станл9
з/ttIKoH9 кцiТ) б дIlнк еJlеМея'Га конс кцll б дин

(DуIIдамен,ги В задOвi.пьному cTaHi

)асади потребуе часткового ремонту

l

2 q

J (]r rни Б задовlJlьному cTaHl

4 ['ерме,r,изованiстики

[s i l iдltо;,а В задовi,itьному cTaHi

tloK 1IJjIя ts задовlJlьном cTaHl
потребують часткового ремонry7 tlодостоКи

(iходtlаi клir,ки,сходовi по,гоебуютькосметичного
IIjl I],j v

9 БыtKotttr, лодхtii, ганки

Примiтка

,( l'(, 0-()l(сння oaulKotllB l

в задовiльному cTaнl

Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: просп.ГероIв Сталiнграда, 1б-Г

lipoBёJia огjlr,л .r:илого булинц за адресою:проспект Героiв Сталiнrрада. l fl
l встаItсвила таке:
l. Житловий булинок,, загальна площа якого становить 6461,55кв. м,
кiлькiс,гь квартир - 87штук.
I]a прl.tбчдин кt;вiй територiТ розп,liщуються 1 дитячий майданчик

I

I


