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Акт
загального огляду }китлового буди HK}l

розташОваногО за адресОю: просп. ГероТв Сr.алiнграда,52

(П.I.П. майстра)
КП <Керуюча компанiя з
обслчговування житлового
фон;tу, оболоtlського райоriу
м. KllcBa>>,

од-50 5

l з.09 по l5.09.202|р
дата початку огляду) (дата завершення огляду)

прdвела огляд житлового булинку за адресою:
1 встановила, а саме:

просп. ГероiЪ Стал lцграда.52

N,{, кlлькlсть

2, ТехнiЧний стаН житловОго будинку та його прибулинковоi територii:
i Пiд _час проведення огляду житлового будинку .,\lb 52

i IiT: 
fiросП. Героiв Сталiнграда комiсiя перевiрила стан несучих та огород}кувальних

l l]i:Т]РУКЦlй, 
ЗОВНtШНi Та ВНУТРiшнi стiни, стики, покрiв,lrю, пiдлогу, BiKHa, дверi,

|| системи цо. гвп, хвп, каналiзацii, лiфти, електрообладнання та прилеглуIi
ll територlю.
| Прr цьому виявлено:

1. хtитловий будинок, загаJIьна площа якого становить 8958,80 кв
квартир - 14З штук.

Висновок про техIJlLI}Iии стаI{
елемента кцi о диц
В задовiльно cTaHl
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9 Балкони, лоджiI,

(огородження балконiв
ганки

1
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Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

потребують поточного ремонту

В задовiльному cTt]Hl, гаFIки

задовiльному cTaHi (заваренiв
завантажувальнi клапани
25.0з.2020

11 Смiттезбiрнi камери

12 BiKHa
1з
14 Вхiднi групи

15 к вхtдних
1б Електрообладнання

(щитова, мережi, булинкове
освl,глення

11
l

(машиннi примiщення,
двер1 машинних примiщень
Лiфти

)
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В задовiльно
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водопостачання

гарячого

20 Системи
водопостачання

холодного
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21 Прибудинкова
(благоустрiй,

територlя
асфальтове
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в задовlлъному cTaHi

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

Висновки koMicii: технiчний стан житлоI]ого

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-50

Члени KoMicii: iнженер 1-i категорii

Майстер техдiльницi

будинку J\lb 52
инок придатнlлй до

Волошина H.IVI

Лаврентьсва T.I

просп. Г.Сталiнграда задовiльний. Житловий буд
i в осiнньо-зимовий iод 202 1-2022 poKiB

оцlнка технrчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацiт житлового булинку унаступний
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