
Акт
загального огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: просп. Героiв Сталiнграда, 39-А

_ Конопленко B.<D._
(П.I.Б. майстра)
КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського райоrгу м. Киева>,
од-502

(назва виконавця послуг)
Ми, що нижче пiдписшlися, комiсiя у сrспадi: головного iнженера

Костюченка е.О., iнженера Рикало Н.В., майстра техдiльницi Конопленко В.Ф.
з 07.09.2022р. по 07.09.2022р.

(лата початку огляду) (дата завершення огляду)
провела огляд житлового будинку за адресою:пр оспект ГероiЪ CTa_lli нграда.39-А
1 встановила таке:
1. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 15399,55 м2, кiлькiсть квартир
-228 шт.
На прибудинковiй територii розмiщуються 2 дитячих майданчики
(лерелiк елементiв благоустрою)
2. Технiчнпй стан л(итлового будинку та його прибудинково'i територii:

Пiд час проведення огляду житлового булинку ЛЪ 39-А по просп. Героiв
Ста"lIiнграда комiсiя перевiрила стан несг{их та огороджув.Iльних конструкцiй,
зовнiшнiх та внутрiшнiх cTiH, стикiв, покрiвлi, пiдлоги, BiKoH, дверей, системи IJO.
ГВП, ХВП, КаНаЛiЗаЦiТ, лiфтiв, електрообладнаннlI, дитячих майданчикiв та при"ltеглу
територiю.
п и цьом виявлено:
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14 Вхiднi групи Потребують поточного ремонту
2-5 пiд'iзди

15 Козирки вхiдних груп В задовiльному cTaнi
16 Електрообладнання (щитова,

мережi, будинкове освiтлення)
Потребуе поточного ремонту

17 Лiфти (машиннi примiщенrrя,
дверi машинних примiшень)

Працюють в паспортному режимi.
Щверi МП потребують поточного
ремонту

18 Системи центр€шьного
опалення
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водопостачання i каналiзацii

Потребують капiта.пьного ремонту
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Висновкп комiсfi:технiчний стан житлового булинку по проспекту Героiв
Сталiнграла, 39-А, дитячих майданчикiв - задо

до експлуатацii в осiнньо-зимовий перiол, 2022-
(оцiнка технi.*rого стiury, висновок про

булинку у наступ

Голова KoMicii: Головний iнженер ОД - 502
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