Акт

загального огляду r(илого будинку,
роз-гашованого за адресою: просп.ГероiЪ Сталiнграда, 49-Б
.. l,]tlнопленко
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- ,.triеруlоча компанiя з обслуговування
L,.-I(lвого фонду, оболонського району м. киева>,
:;l)2
' .il}Ba викояавця пос.lryг)

l,

r(o нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Костюченка С.о.'
i;(|ilepa l-i категорii Рикало Н.В., майстра Конопленко В.Ф.
; l 1.05.2022p.
по l 1.05.2022p.
: tl t to,1aTl y ,rt'.tlя ц)')
(дата завершення огляду)
(:Itзла оtляl{ )Iiилого булинку за адресою:проспект Ге oiB Сталiн
49-Б
(:Ii}}]овила таке:
.]i l,r г"rtовилi будинок, загальна площа якого становить 6595,6кв. м, кiлькiсть квартир
.!

r

,'

шryк.

r:рлtбl,динковiй територii розмiuryеться

l дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

i] '|',эrнiчншй cтaн 2килого булинку та його прибудпнковоi терпторii:
|-liл час rIроведеннJI огJuIду жилого булинку Ns 49-Б по просп.ГероТв Сталiнграда
,t l,,i,:iя перевiрила стан несr{их та огороджувiIльних конструкцiй, зовнiшнi та
,_.
;,l-.эiшнi cTiHlr, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,
]. ttс-]i,зацii, лiфr,и, електрообладнання, дитячi, спортивнi маЙданчики та прилеглу
t, : ;,,г,lрiю.
)lt l] boI\l ,I]ияЕлоно:
1,1,.ll [:Iал"rмеgуваlrЕя елемента
Цщsцl:д,д б ди

! . ...qуцдq"енl
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Фасади

Стiни
Герметизованi стики

В
В
В
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Iliдлога
_ЦqцрЦд"

Водсrстоtс

Висновок про технiчний стан
(конструкцii) будинку
В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHi

t

задовiльному
задовiльному
задовiльному
задовiльному

cTaHi
cTaHi
cTaHi
cTaHi

Сходовi tсtiтки, сходовi
vаршi
Балкони, лоджii, ганки (ого В задовiльному cTaнi
..;l-ii:(]:
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L i l л,l_itжlll

мiттспроводи
r;i

gt!l-
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(к,:Iапани, сто

пriттсзбiрr,ri камери
, l}o IопDов lд )
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заблоковано

в наявностi

елr

Примiтка

[}iKHa

'

_
t}хiдкi групи

В задовiльному cTaHi
Потребують ремонry торцi
вхlдних схlдlllв
В задовiльному cTaHi

_ЦдsI,_L

вкiдних груп

[io:l

и 1экtt

Ii.пе

к,цlообладнання

В задовiльному cTaHi

rrepeжi, булинкове
L:Il llel llя
Лiфти (маurиннi примiщеш;я,
.liBep: лl:lшш н!{их примiщень)
tllr] г()в;],

I

!,я

в задовlльному cTaнl
Стояк I-[O на сходовiй клiтинi
потребус замiни з радiаторами

ll Iарячого

в задовlльному cтaнl

:] t4{:'t e]\I1,1

llli,

L(:I:

.- l.itlte]\1

Iiентрального

Працюють в паспортному
режимi (табло потребуе замiни)
Потребують замiни

{иркуляцiйний стояк в
загЕцьному коридорi потребуе
замiни

ВО;l()П ОСТitЧаННЯ

С истелrlл

I

холодного

згlдно з
термiнами
ефекгивноii
експлуатачii
згlдЕо з
термiнами
ефективноi
експлуатацii
згlдно з
термiнами
ефсктивноi
експлуатацii

в задовlльному стан1

:(l,д(lпtrcTa чання i

кана.пi:зацii
]

l
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Потребус завезення rрунту

Iрrr(iулинкова територiя
5;Tr:rllycTpill. асфальтове
l( lтl я

lJ,иr,ячt lй майданчик
(об,lадrrання дитячих

потребус дооблашryвання
формами, влаштування
лtай_rак,rикiв)
обмежувача пiд огорожею,
завезення пiску
li,tt:ttrlBKи комiсii:технiчний стан житлового булинку по проспекту ГероТв
,' 'i1.11i il'р,цlд. 49-Б, Дитячий майданчик - задовiльний. Житловий будинок придатнlrй
]l , ct:,. ,,l.гt},itTaltii 1, весняно-лiтнiй перiод 2022року.
(оцiliка технiчlого сташу. висновок про готовнiсть до експлуатацiТ жилого
булинку у наступний пер д)
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1l> травня 2022р.
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Костюченко €.о.
Рика,чо Н.В.

Конопленко В.Ф,

