Акт

Зального огляду житлового будинку,
розташовапого за адресою: просп. Героiв Сталiнграда, 43-Г

_Кравченко Л.П.
1П.[.Б. майстра)

КП <Керуюча компанiя

з обслуговування

житлового фонду Оболонського району м. Киева>,

од-502

(назва виконавця посrrуг)

Ми, що нижче

пiдпис€ulися, комiсiя у складi: головного iнженера Рикало Н.В..
заступника нач€шьника Попельнух О.М., майстра техдiльницi Кравченко Л.П.,
майстра техдiльницi Конопленко В.Ф.
з 18.09.2020р.
по 18.09.2020р.
(дата початку огляду)

(дата завершення огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою: прос пект Героiв Сталiн град 4з-г
l встановила таке:
1 . Житловий будинок, загЕuIьна площа якого стЕiновить 8l 1б,3 мr, кiлькiсть квартир -88 шт.
На прибу,чинковiй територii не розмiпlуються дитячий, спортивний майданчики
(перелiк елементiв благоустрою)

Технiчнпй стан житлового булинку та його прпбудинковоi територii:
Пiд чаС проведеннЯ оглядУ жилогО булинкУ Jф 43-Г на просп. ГероiВ Статiнгра,а
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувaIльних конструкцiй, зовнiшяilч
та внугрiшнiх cTiH, стикiв, покрiвлi, пiдлоги, BiKoH, дверей, системи Цо, ГВП, ХВП.
2.

каналiзацii, лiфтiв, електрообладнанЕя, та прилеглоi територii.
и цьо
встановлено:
Jф з/п Найменування елемента Висновок про технiчний стан
(конструкцii) будинку
еле мента (конструкцii) будинку
Фундамент
Потребуе поточного ремонту

Примiтка

l

)

Фасад

В задовiльному cTaHi

J

Стiни

В задовiльному cTaHi

4

Герметизованi стики

5

Пiдлога

В задовiльному cTaHi

6

Покрiвля

Потребуе поточного ремонту

7

Водостоки

В задовiльному cTaHi

8

Сходовi клiтки, сходовi
маршi

ПотребуIоть поточного ремонту

-.]

I

9

l0

Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв

Смiттепроводи

i

В задовiльному cтaнi

лолжiй)

(к,rапани,

Законсервованi

стовбури, шибери)

l1

Смiттсзбiрнi камери
(наявнiсть водопроводу)

в наявностi

|2

В iKHa

Потребутоть замiни

lз

.Щверi

|4

Вхiднi групи

Потребують замiни
на сходовiй клiтинi
В задовiльному cTaHi

l5

Козирки вхiдних груп

lб

Електрообладнання

l7
l8

l9
20

(щитов4 мережi,

будинкове освiтлення)

Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Системи центрaшьного
опа_пення

Системи гарячого
водопостачання
Системи холодного
водопостачання l каналlзацll

21

В задовiльному cTaHi

Прибудинкова територiя

Працюють в паспортному режимi.
Потребують капiтального ремонту
Потребують капiтального ремонту
Потребують кап iтал ьного ремонту

В задовiльному cTaнi

благоустiй. асфальтове покрrггя)

Висновки комiс[i:технiчний стан rt(итлового булинку по проспекту Героiв Сталiнгра.iir_
43-Г - задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатацii в осiнньо-зимовий
перiод 2020-21 року.
(оцiнка технi.пrого стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiод)

Голова Koмicii: головний iнженер

ОД -502

Члени KoMicii: заступник начаJIьника ОД-502

Рикало Н.В.

Попельнух О.М.

Майстер техдiльницi

Кравченко Л.П.

Майстер техдiльницi

Конопленко Л.f
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