
Акт
загального огляду 2килого будпнку,

розташовапого за адресою: просп.Героiв Сталiнграда, 49-Б

_ .l.{iс,поrплен ко В.Ф._
(Il.",, _. rraiicтpa)
К i <llеруюча компанiя з обслуговування
ж {т.lсrвого фонду Оболонського району м. Кисва>,

ll2"
(iriuttla вllкоrtавця послуг)

IVlL, lцо нIrжче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Костюченка С.О.,
irrяct;;rella 1-i категорii Рикшrо Н.В., майстра Конопленко В.Ф.

з () 1.01,).2022p. по 01.09.2022р.
(,r l: ,:l поча гку огтrяду) (дата завершення огляду)
пl-х)вэ]Iil ()гляд жиJIого булинку за адресою:про спект Героiв Сталiн града. 49-Б
l l |(:l,al]{()B i{ла таке:
1 . illl,гловий будинок, загаIьна площа якого становить 6595'6кв, м, кiлькiсть квартир
- l2i'шqrк.
На rцэибl,диllковiй територii розмiпrусться 1 дитячий майданчик

2. lге x Hi ч ни й стан жилого .#;Tl'J ;ж;il"IlffiJffi I},оi,"рп,орii,
Г[,.л час проведення огJlяду жилого бу,чинку Л! 49-Б по просп.Героiв Сталiнграла

к(lл,{1()lя tIеревlриJIа стан несучих та огороджувfuчьних конструкцiй,
в] t],,ll)irl][li с,гiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЩО,
к; itiLl iзаr{ii, лiфти, елекгрообладнання, дитячi, спортивнi маЙданчики
ТСF,рi,г()рi}о.
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Вхi,пнi групи

Козtлрки вхiдних груп

Е.пс,ктрообладнан ня
lп(и гова, мережi, буl{инкове

Лiфти (машиннi примiIчення,
две 1li машинних примiпдень)
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1l; Систерtи центрального
эпа.lення

l't Сис,гемIл гарячого
во,ilопостачання

2tl С лtстешtи холодного
t}одоп()стачання i
каналiзацii

2l Прибу,tинкова територiя
iблz.гоустрiй, асфальтове
гlо и1-1я

,Щи,r,ячий майданчик
(об.rадlанвя дитячих
rлай,rан,,иr:iв)

),,

вцсвttlвкп копliсii:технiчний стан житлового булинку по проспекту ГероТв

С.плliнrрала, 49-Б, дитячого маЙданчика - задовiльний. Житловий будинок придатний

д( ) ек СПЛ'/ атацiТ в осiнньо-зимовий перiол 202 023 poKiB.

(оцiнка технi.шого стдry, висновок про
булинку у наступ

BHicTb до експлуатацii жилого
перiод)

костюченко С,о

о Н.В.

Г l.trrBa KrrMir:ii: головний iнженер

Ч..т,:чи rcoMicii: iнженер l-T категорii
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В задовiльному cTaHi
Потребус поточного ремонту

В задовiльному cTaHi

Потребус поточного ремонту

згlдно з
термiнами
ефективноi
експлуатацii

Прачюють в паспортному

режимi (табло потребуе замiни)
Потребують замiни

згlдно з

термiнами
ефекгивноi
експлуатацii

в задовlльному стан1
Стояк ЦО на сходовiй клiтинi
потребус замiни з радiаторами

згlдпо з

термirrами
ефективноi
експлуатацii

в задовlльному cтaнl
I_{иркуляцiйний стояк в
загальному коридорi потребуе
замiни

в задовlльному cTaнl

Потребус завезення rрунту

потребу€ дооблашryвання
формами, влаштування

ча пlд ого ожеюобме

fi,rlа огляду <C|l> вересня 2022р.

ленко В.Ф.

,Дверi

,эсвiтлення)


