
l0 Смiттспроводи (клапани.
с говбури, шибери)

заблоковано

l l Смiттезбiрнi камери
( водопровiд)

в наявностl

в задовlльному стан1

BiKHa в задовlльному cTaнl

lJ rl отреOують часткового ремонту

l4 Вхiднi групи

i5 | Козирки вхiдних груп в задовlльному стан1

ерffB

iб Електрообладнання в задовlJlьному стан1
'(цитова. м

освлтJIення

11 JIiфти (машиннi примiщення, Працюють в паспортному
, ,1Bt--pi маlпинних примiшень) x(ltMr.

l8 Системи центраJIьного
tJilс.-lеННЯ

в задовiльному cTaнi

!q Системи гарячого в задовlльному cTaHl
tsодоIlос t ачання

:l0 (-истеми холодного
водоtrостачання i

каналiзацiт

в задовlльному cTaнl

ережi, булинкове

21 t Iрибулинкова територiя
i'бJlагоl,стрiЙ, асфаtьтове

в задовlльному cTaнl

,lок и,;I)t
Е

2 ,-'_ cpTi. BHl: й l{аr*tдаI{ч ик
( L)()j l6"lIt]tIt{Я JИТЯrll{Х
майданчикiв)

l}исrr<lпки комiсiт:технiчний стан житлового булинку по проспекту Геро lB

Сталitтrра,та. l 8Б , задовiльний. Житловий будинок придатний до
експ.пl :rarlii| в весняно-лiтнiй перiод 2020 року.

((]цil1!._t I,c)-lii,{Bo1,o cTai]y, висноl}ок про готовнlсть до експлуатацl l жилого

l- r_1.1loBa i:ONt iciT:

Засryir;-tttк начаIьника ОД-502

Ч-цени t;urrici'i: il;жettep l -Т категорii

маистер

будинку у наступний перiол)

Попельнух О.М

Рикало Н.В.

Да,га ()I,лялу ((_> _ 2020р.

Караульна Н.П,
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Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: просп.Героiв Сталiнграда, 18-Б

Караульна Н.П._
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговуваIlня
житлового фонлу Оболонськсго pal"rolly lл. Кисва>,

од-502

з 0].04.2020р. по 0].04.202
(ла,rа початку огляду) (дата завершення огляду)

прr_-]llе-ца огляд жиJlого булинку за адресою:проспе кт Гер оТв Сталiнгоада. 18-Б

л I]стаI{овила таке:
l. .*(итловий будинок, заг€ulьна ttлоща якого становить 63l9,95KB. м,

кiлькiсть квартир - 84штук.
На лрибудинковiй територiТ розшliщуються 0 спортивний майданчик,
0 дитячий

(rrcpe,;IiK e.lleMeHTiB благоустрою)

2.'fеrнiчний с,ган жилого булинку та йоrо прибудинковоi територii:
l]iд час tlроведення огляду жиJIого будинку Ng 18-Б по просп..ГероiЪ

Стыriнlрада коьtiсiя перев,рила стан нес)пrих та огороджувальних
к,энсrрукцiЙ, зовнiшнi,га внуlрiшнi сt,iни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,

две1_1i, системи ЩО. ГВП, ХВП, каналiзаuii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
cllopr ивнi майланчики та ilриJlегл) r ериr орiю.

_фц trbitNl dияьJlено:
Ng

зi rl

11айменування елемен,га Висновок про технiчний стан
(Kottc uiT) б ди нк елемеп,га кон цl б дин

Фундаменти I} задовiльному cTaHi
1

]

] Фасади

t
t

llO l € часткового мо
] Сr,iни В задовiльному cTaHi

4
5

t]

['с ме,ги3()ванl стики
Пiдлога В задовiльно cTaHl
Iltl кпlвля п еб с поточного мо

7 Водостоки псlтребують капремонту
зовItlIпнl ме ея(l

Сходовi клiтки, сходовi в задовiльному cTaHi

ршl
.j Еi,,rлкони, лоджii, ганки

i.cl,(,i: о/]жеIlня бшrконiв i
i,",.rlKiti)

Примiтка

-т

l] заловlJIьному стан1

(назва виконавttя послуг)
Mll. rrto ниrк.tе пiдписалися, комiсiя у складi: заступника начЕLпьника

[Iопельrtух О.М., iнженера l -i категорii Рикало Н.В., майстра Караульноi
H.lI.


