
Акт
загального огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: просп. Героiв Сталiнградаr37

Конопленко В.Ф._
tП.r.Ь.майстра)
КП кКеруюча компанiя з обслуговування

,о"rпо"ъ.о фонду оболонського району м, Киева>>,

о
(назва виконавця послуг

у склад1: : заступника начальника ОД- 502
Ми, що нижче пiдписалися, комlсlя

Попельнух О.М., iнженера 1-i категорiТ Рикало н.в ., майстра техдiльницi Конопленi(о

В.Ф., майстр а техдiлъницi Караулъноi Н,П,
О.М., iнженера 1-'i категорtt

заступника начаJIьника ОД- 502 Попельнух

Рикало Н.В., майстра техдiлъницi Конопленко В,Ф,, майстра техдiльницi Караулън о1

н.п.
з 09 1 24 2|

(дата початку оглялу) (дата завершення огляду

провела огляд житлового будинку за адресою
)

:проспект J

i встановила таке:

1. хtитлОвий булинок, загаJIьна площа якого становить 15615,55 м2, кiлькiсть квартир

- 228 шт.
ик,2 спортивних

На прибу динковiй територ1Т розмiщуютьс я 1 дитячий майданч

(перелi к елементiв благоустрою

2. Технiчний стан житлового булинку та його прибулинковоi територiТ:

Пiд час проведення огляду житлового булинку Jф 37 по просп, Героiв Сталiнграда

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджуваJIьних конструкцlи, зовнlшнlх та

tsнутрlшнlх cTiH, стикlв, покрlвл1, пiдлоги, вlкон, двереи, системи ЦО, ГВП, ХВП,

канаII1зац11, лiфтiв, електрообладнання, дитячого, спортивних майданчикiв та прилеглу

територlю.

)

виявлено: ПримiткзВисновок про технiчний стан

еJIемента
Найменування елементаJф

з/п
cTaHlв

1
поточного онФасад2

cTaHlВ задовiльСтiниa
J

емопоточногоп4 етизованl стикиг
поточного

5
емопоточного6 По

cTaHlвВодостоки7 згlдно з

термiнами
Потребують капiтального

ремонту в 2,З,4,5 пiд'Тздах
Сходовi клiтки, сходов1 марш18

В задовiльному стан1Балкони, лоджrt, ганки
балконiв i

9



ЗаконсервованоСмiттспроводи (клапани,10

Потребуе вiдновлення в 3,4 пiд'Тздi
Смiттезбiрнi камери11

Потребують поточного ремонту 4
BiKHa|2

замiни в 4 п
13

Потребують поточного ремонту
2,з,4 5 пiд'iзди

Вхiднi групиt4

Потребуе ремонту (2,4 пiд'iзл)Козирки вхiдних груп15

В задовiльному стан1Електрообладнан ня (щитова,

б динкове освlтлення
16

Праuюють в паспортному режим1Лiфти (машиннi примiщення, двер

машинних
|7

стан1В зад18 Системи центрального опаJIення
стан1вlльнвСистеми гарячого водопостачання19

В задовiльному cTaнlСистеми холодного водопостачання20

В задовiльному cTaнl2l Прибулинкова
(благоустрiй, асф

територlя
аJIьтове покритгя)

I-{егляна кладка огор
потребус кап.ремонту, 1й спорт

- капiтального ремонту, 2-й демонто
01.202|р. в зв'язку з проходженням м

ожi дит. майд.

ктЕ

майданчикiв)
мии спортивн.Щитяч

дитячихобладнання(
22

Висновки комiсii:технiчний стан житлового булинку по

Сталiнграда,37, дитячого, спортивних - задовiльний Житловий

до експлуатацii у осiнньо-зимовий перiод 2021, 2022 року,
оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацl1

булинку у насту

Голова KoMicii: заступник нач€шьника О,Щ-

Члени KoMicii: iнженер 1-Т

майстер техдiль

майстер техдiльницi

проспекту ГероТв

будинок придатний

житлового

Попельнух О.М

н.в.

онопленко В.Ф

Караульна Н.П.

(

02

ll

Щата огляду <<24>> вересня 2021р,

с


