
Акт
загального огляду житлового булинку,

розташованого за адресою: просп. Героiв Сталiнграла, 27-А

_Троцька Л.В._
(П.I.Б. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського раЙоку м. Кисва>,

од-502
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера

Рикало Н.В., заступника нач€UIьника Попельнух О.М., майстра Трочькоi Л,В,.

маЙстра Конопленко В.Ф.
з 07.10.2020p. по 07. l0.2020p.

(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою:

просп. героiв Стал iнгр ,27л
l встановила таке:
1. ЖитловиЙ будинок, загаJIьна площа якогО становитЬ 62з02,57 м2' кiлькiсть

квартир - 756шт.
На прибудинковiй територ iT розмiulу ються 2 дитячих майданчика.

и цьом виявлено:
Висновок про технiчний стан Примiтка
елемента конс кцii) б дин

В задовiльно cTaHl

Потребують поточного ремонту
о Ml ква ти и

В задовiльному cTaнi

Потребlтоть поточного ремонту

Потребують капiтального

J,{ъ

зl\

1 ндамент
В задовiльному cтaнi2 Фасад

В задовiльному cTaHiСтiни

4 Герметизованi стики

Пiдлога5

cTaHlВ задовiльном6
Водостоки7

8 Сходовi клiтки, сходовi
шlм

ють поточного емонп еб9 Балкони, лоджll, ганки
мон

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан житлового будинку та його прибудппковоi територiТ:

Пiд час проведення огJIяду житлового булинку N9 27,А,

по просп. Героiв Стшriнграда комiсiя перевiрила стан несу{их та

огороджув€tльних конструкцiй, зовнiшнiх та внутрiшнiх cTiH, стикiв, покрiв.ri.

пiдлоги,- BiKoH, дверей, системи цо, гвп, хвп, каналiзацii, лiфтiв.

електрообладнання, дитячi маЙданчики та прилеглу територiю,

Найменування елемента
(конструкцii) булинку

J

Покрiвля



(огородження балконiв i
лоджiй)

10 Смiтгепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

в наявностill Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

Потребl+оть поточного ремонту|2 BiKHa

13 Щверi Потребують замiни
Потребуrоть поточного ремонтуl4 Вхiднi групи

l5 Козирки вхiдних груп

lб Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

В задовiльному cTaнi

|7 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Працюють в паспортному
режимi

Системи центрЕrльного
оп€Lпення

В задовiльному cTaHil8

В задовiльному cTaнi19 Системи гарячого
водопостачання

В задовiльному cTaHiСистеми холодного
водопостачання i
каналiзацii

20

Потребус капiта,,lьного ремонту21 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфа,rьтове
покритгя)

В задовiльному cTaHi22 .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майдан.ллкiв)

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового
по просп. ГероiЪ Сталiнграда, 27А - задовiльниЙ. Житловий
придатний до експлуатацii в осiнньо-зимовий перiод 2020/2021року,

будинку
будинок

(ouiHKa техяi.*lого стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступяий перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер
Члени KoMicii засryпник начаJIьника

майстер техдiльницi
майстер техдiльницi

Рикало Н.В,
Попельнух О,М.
Трочька Л.В.
Конопленко В.Ф

.Щата огляду <07> жовтня 2020р,

Не використовуються,
заблоковано

-]

I


