
Акт
загального оrляду жилого будинку,

розташованого за адресою: просп. Героiв Сталiнграда,49

_Кс,llоп;rенко В.Ф._
(Il.i.l... rtal:icTpa)

Кil <Flеруюча компанiя з обслуговування
житловоr,о фонду Оболонського раЙону м. Киева>,
од_502

(на}ва вIlконавця посщт)
Ми, rrдо нилсче пiдписаIися, комiсiя у складi: головного iнженера Костюченка С.О.,
iнже;lера 1-i категорii РикаJIо Н.В., майстра Конопленко В.Ф.

з l'_Z.09.2022p. lto 72.09.2022р.
(дrr,а по.lатку tlг.гtяду) (дата завершення оглялу)
п]]овепil огляд жилого булинку за адресою:пр оспект Героiв Сталiнграда. 49
l встаl{овила таке:
1. ,'Кlат.повий будинок, загальна площа якого становить 64З2,46кв. м, кiлькiсть квартир
* 124 шryк.
На прибl,линковiй територii розмiщуеться 1 дитячий майданчик
(п ;pe:ri к eJt oMeHTiB благоустрою)
2. ]fеr,нiчний стан жилоrо булпнку та його прибудинковоi територi[:

ГIi.rt час проведення огляду жилого будинку Jф 49 по просп.Героiв Сталiнграда
коNti()iя перевiрила стан несучих та огороджува,чьних конструкцiЙ, зовнiшнi та
BI{},T1)im}li стittи, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,
канеliзаr(ii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та прилегJ-Iу
тери:гlэllilо.
ll и цьON,Iу виявлено:
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iKo llc кцll б ди1l
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Висновок про технiчний стан
елемента (KoHcTpyKuii) булинку

Примiтка

В задовiльному cтaнi

В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHi

потребують ремонту oKpeMi
ква Ii
В задовi-,lьному cTaHi

В,о.i,tос,г<llси

часткового поточного мо

екс 1ацl1
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в задовlльному cтaнl

В задовiльному cTaHiБалкоtlи, лоджii, ганки
iогорол;кення батконiв i

См iттспроводи (клапани, стоl
ш,ибери)

заблоковано

потребують ремонту
Ntстапевl ж€цюзl
потребують поточного ремонту
в задовlльIlому cTaнl

Потребус капiта.ltьного ремонry згrдво з

термiнами
ефективноi
експлуатацii

потребу€ поточного ремонту

Працюють в паспортному
режимi

Смiттезбiрнi камери
(воilопровiд)

Ко:; t;рки вхiдних груп

Е.пектрообладнаннrl ( щитова
цilнк()ве освiтлення)

.Лiфти (машиянi примiщення,
дверi машинних примiпlень)

Сис,геми центрального
спатIення

BiKHa

:)

Bxi;tHi гр,упи
.Ц"]1i,

в задовlльному cтaнl

Спr:,геми гаряЕIого
в(),lоп()с,гачання

по,гребують кап iта.пьного

ремонту

згlдно з
термiнами
ефективноi
екстшуатацii

потребують капiтального

ремонту

згlдяо з
термiнами
ефективноi
експлуатацii

в задовlльному стан1

потребу€ дообj,Iаштування

формами , цегляна ю,Iадка
огорожi - ремонту
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8 Сходовi клiтки, сходовi
u:а lll l

Системи холодного
водопостачання i
кан алi,lацii

Прrrбу;lинкова територiя
lбл!lгоустttiЙ, асфа.T ьтове

irrrрала, 49, дитячого майданчика - задо ьний. Житловий будинок придатний
с]плуатацii в осiнньо-зимовий перiол 2022 23 poKiB

(оцiнка технiчного стану, висновок про I BtlIc до ексшrуатацi'ii жилого
булинку у наступн rropi
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,Щиr,ячl,rй майданчик
iо6.ltацнirtrня дитячих
vай rан,lикiв)

Ваевкlвки комiсii:технiчний стан житлового булинку по проспекту ГероТв
С г;ul

д:е*
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Ч.l,:ir

fl r:a

ва K()Micii: головниЙ iнженер
lt rloпlicii: iнженер 1-i категорiТ

маЙстер
огJI1,1,цу < l 2> вересня 2022р.

'{(остюченко €.О,

|икшо Н.В.
Конопленко В.Ф.

в наявностl
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