
Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: просп.Героiв Сталiнградао 43-Г

Idc,llon.-lell ко В.Ф.
(tI.;.,Г. _vaitcTpa)

Kll .кtlер_уюча компанiя з обслуговування
жит.Dс,воI'o фонду Оболонського раЙону м. Киева>>,

од-:;02
(напlа в;rконавця посщт)

Mlr, пIо нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Костюченка €.О.,
iнжеlrера l -i категорiТ Рик€rло Н.В., майстра Конопленко В.Ф.

з0|.09.2022р. по 0|.09.2022р.
(;] iIгЕ, почаrку оглялу) (дата завершення огляду)

пр()вэпа огJUIд жилого булинку за адресою:проспект Героiв Стшiнграда. 4

i ,lст;Ulовила таке:
l. -iЮ,rтловил'r будинок, заftrльна площа якого становить 8l16,3KB. м, кiлькiсть квартир

- 88 шIтуlt.

На пlэибl,динковiй територii не розмiuдуються дитячi, спортивнi майданчики
(l.срелiк еrемеrггiв благоустрою)
2.'['ехнiчний ставlr(плого булпнку та його прибулинковоi територiТ:

Г[.д час проведення огJulду жилого булинку ЛЪ 43-Г по просп..Героiв Сталiнграда
кс,ьtit:jя перевiрила стан нес)п{их та огороджув€Iльних конструкчiй, зовнiшнi та
BH},т'1)imHi с,гiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,
каrrаliзаr(ii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та прилеглу
терrгорilо.
I1 ;'l uьоI в ия влено:
N,l з,1 [laii менування елемента

ко l,| кцl1 б ди

Фy-лдаменти

) cDttr:a,цl.t

_) Сr,iни

ГrэF,rдет,и:зованi стики

I Iiд,,цога

6 Пtrь:рiвля В задовiльному cTaHi

В О;,1,1g1,9ци Потребую,гь поточного ремонту

4

5

]

Висновок про технiчний стан елt
(конструкцii) будинку

Примiтка

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi
Потребують ремонту

В заловiльному cTaHi

8 (- llсl,цовi шriтки сходовi п ь IIо1,очflоI,о емон

1

I



l

9
vа !-l] l

Балкони, лоджii, ганки В задовiльному cTaHi
()I с лкення ба,,пtонiв i лолжi

заблоковано

в наявностi

Потребують поточного ремонту

Потребують поточного pe\,IoHTy

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

Потребують поточного ремонту

Працюють в паспортному
режимi.
В задовiльному cTaHi

Потребус поточного ремонту

В задовiльному cTaHi

Благоустрiй потребу€
вiдновлення пiсля розрит-гя

1() С м i тте проводи (ктапани,
-,т()!],() ll.

l См iттезбiрнi камери
во, tolt

l: [Jiкгrа

-Дс9Д
l Вхiднi групи

l Кtl:;tлрь:и вхiдних груп

l (, Е.те ктрообладнання (щито

,,} ,1,1HK(',Be ОСВlТЛеННЯ

1i ,Л idlTla t,млппннi примirчегtня,
дверi маш:инних примiцень)

1ii ,С исtешtи ценlрального
опаJIенн'I

1rl С иl:,геt*,tи гаряЕIого
вод ()посl,ачання

2(t Систешtи холодного
в<lд опостачлIня i
каналi:;ацii

2 [1рпбуltинкова територiя
| бла,гоу,:трiй, асфальтове
I Kl к ri)_ит,],я )

),, ,Щtrr,ячl rй майданчик
(об,,lа,дl iання дитячих

\lalm.Iatll lll}ilB

Васшtовки комiсii:технiчний стан житлового булинку по проспекту Героiв
Стаliнrрала, 43-Г - задовiльний. Житловий булинок придатний до експлуатацii в

ос iнttьо-зIllttовий перiод 2022-2023 рокiв.
(,эцlнка технi.пrого стаЕу. висновок про гсriф

булинку у насту.rн"Й

Ч-тенлr KcMicii: iнженер l-i категорiТ

майстер

BHlcTb до експлуатац!l жилого
перiол)

Костюченко С.о.

икало Н.В.

/[з,;ir rlг;rl,tду <01> вересня 2022р.

онопленко В.Ф,

оовiд)

Гtl.tовlt K,.rMit:iT: головний iнженер
l]


