Акт

загального оrляду житлового булинку,
розташованого за адресою: просп. fероiв Сталiнграла, 5l-A

_Кравченко

Л.П_________

(П.I.Б. майстра)

КП <Керуюча компанiя

з обслуговування

житлового фонлу Оболонського району м. Киево,

од_502

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписмися, комiсiя

у

складi: головного iнженера Рикацо ii.B..
заступника начtшьника Попельrгр< О.М., майстра техдiльницi Кравченко Л.П.,, Mali1,l,pi.

техдiльницi Конопленко В.Ф.
з 21 .09.2020р.
(лата початку

огляду)

по 21 .09.2020р.
(дата завершення огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою: проспект Героiв Сталiнграда, 5l-A
i встановила таке:
l. Житловий будинок, загальна площа якого становить 667 4,26 м2, кiлькiсть KBap,I,'lp 727 шт.
На прибулинковiй тер иторii не розмiщуються дитячий, спортивний майданчики
(перелiк елементiв благоустрою)

Технiчний стан л(итлового будинку та його прибулинковоi територii:
Пiд час проведенЕя огJIяду житловою булинку М 51-А на просп. Героiв Сталiнграла
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй, зовнilrriiiх
та внутрiшнiх cTiH, стикiв, покрiвлi, пiдлоги, BiKoH, дверей, системи ЦО' ГВП, Xt]l l.
каналiзацii, лiфтiв, електрообладнання, та прилеглоi територii.
2.

п

и цьо

Jф з/п

встановлення
Найменування елемента
(конструкцii) будинку
Фундамент
:

Висновок про технiчний стан
кцll б дин
елемента кон
В задовiльному cTaHi

l
2

Фасад

Потребуе поточного ремонту
(фарбування)

J

Стiни

В задовiльнопtу cTaHi

4

Герметизованi стики

Потребу+оть ремонту

5

Пiдлога

okpeмl квартири
В задовiльному cTaHi

6

Покрiвля

Потребус капiта,цьного ремонту

7

Водостоки

Потребують поточного ремонry

8

Сходовi клiтки, сходовi

В задовiльному cTaHi

Примiтка

ма шt
Ба.,rкони, лоджii, ганки

9

l0

ll

о

дження балконiв i Jоджiй

Смiттепроволи

(клапаци,

стовбури, шибери)

Смiттсзбiрнi камери
водоп ово

В задовiльному cTaHi
Законсервованi, потребують
поточного
мо
в наявностi

12

н€швнtсть
В iKHa

lз

Две

Вхiднi групи

Потребують поточного ремонту
металев1
шlтки жаJIюзl
В задовiльно
cTaHl
Потребують поточного ремонту

Козирки вхiдних груп

В задовiльному cTaHi

Електрообладнання

Потребуе капiтального ремонту

l4
l5

lб

l7
l8

l9

(щитова,
мережi, булинкове освiтлення)

Лiфти (машиннi примiщення Працюють в паспортному
дверi машинних примiщень)
жимl
Системи центрального
В задовiльному cTaHi
опaшення

Системи гарячого
водопостачанrUI

20

Системи холодного
водопостачання
1

2|

Потребують поточного ремонту
Потребують поточного ремонту

кан€шlзацll

Прибулинкова територiя

(благоустрiй,
ас

ьтове п

Потребують поточного ремонту

и]-rя )

Висяовки Koмicii : технiчниЙ стан житлового будинку по проспе кту Героiв
Сталiнграда, 5l -А - задовiльний. Житловий будинок придатний
до експлуатацll
ocl нньо- зимовий пе рiод 2020-21 року.
оцlнка технlчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
будинку у наступний перiод)

Голова Koмicii: головний iнженер ОД-502

л

V-

Рикало Н.В.

Члени KoMicii: засryпник начЕцьника ОД-502

Попельнух О.М.

Майстер техдiльницi

Кравченко Л.П.

Майстер техдiльницi
[атаогlrяду,,

t/ ,,

Ц/

ZOZOp,

Конопленко В.Ф.

в

