Акт

загального огляду житлового булинку,
розташованого за адресою: просп. ГероТв Сталiнграда,28

_

Токар Ю.М

КП <Керуюча компанiя

_

з

обслуговування житлового
фонду Оболонського району
м. Кисва>,

(П.I.П. майстра)

од-505

(назва виконавця послуг)

пiдписtulися, комiсiя оД-505 у складi: головного lнженера
ВолошиноТ Н.М.' iнженера 1-Т категорii Лаврентьевоi T.I, майстра техдiльницi
Токар Ю.М.

Ми, що нижче

по 09.04.202lp.

з 05.04.202lp.

(дата заверlшення огляду)

(дата початку огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою:
l встановила. а саме:

п

осп. Г

iв

Сталiн

28

Житловий будинок, заг€lльна площа якого становить 8905,70 кв. м, кiлькiсть
квартир -l44 штук.
На прибу динковiй територii розмiщуеться 1 дитячий майданчик

l.

(перелiк елементiв благоустрою)

Технiчний стан житлового будинку та його прибудинковоi територiТ:
Пiд час проведення огляду житлового будинку ЛЪ 28 на просп. Г.Сталiнграда
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувlulьних конструкцiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,

2.

каналiзацii, лiфти, електрообладнання' дитячий майданчик та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:
J\ъ

з/п
l
2
J

4
5

6
,7

8

9

Найменування елемента Висновок про

технlчнии стан Примiтка
елемента (KoHcTpyKuiT) булинку
В задовiльном cTaHl
В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHi
Потребус поточного ремонту
В задовiльному cTaHi

(конструкчii) булинку
Фундаменти
Фасади
Стiни
Герметизованi стики
Пiдлога
Покрiвля
Водостоки

Сходовi
маршi

клlтки,

Балкони, лоджii,

(огородження ба,ткон iB
i лоджiй)

Зливостiчна камера

сходовl
ганки

потребуе

ремонту капlтilльного ха
Потребують ремонту

В задовiльному

потребують ремонту

cTaHi,

ру

ган ки

l0

Смiттепроводи

(кJIапани.

стовбури, шибери)

l1

Смiтгсзбiрнi камери
(водопровiд)

l2

В

lз

!,Bepi

l5

Козирки вхiдних груп
Електрообладнання
(щитова, мережi. будинкове

l4
lб

l7
l8

l9
20

21

iKHa

Вхiднi групи

Потребують вiдновленrrя
водопостачання 1 пiд.
Потребують ремонту капiта.пьного
характеру
Потребують поточного ремонту
Потребують поточного ремонту
В задовiльному cTaHi
Потребують поточного ремонту

освiтлення)

Лiфти (машиннi

примiщення,
дверi машинних примiщень)
С истеми
центрального

Прачюють в паспортному режимi

В задовiльному cTaHi

опzLпення

Системи

гарячого

В задовiльному cTaнi

водопостачання
Системи
холодного
водо постачання

В задовirrьному cTaHi

iканалiзацii
Прибудинкова

(благоустрiй.
покриrтя)

22

Потребують поточного ремонту

{итячi

(обладнання
майданчикiв)

територlя

Асфальтове покриття потребус

асфальтове

часткового ремонту.

маЙданчики

В задовilrьному cTaHi

литячих

Висновки KoMici[: технiчний стан

житлового булинку JЮ

28

на

просп. Г. Стаrriнграда та дитячого майданчика - задовiльний. Житловий будинок
придатний до експлуатацii в весняно-лiтнiй п ерiод 202l року.
(оцiнка TexHi чного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii житлового булинку
у
наступний перiод)

(о

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-505

олошина Н.М.
оБс

Члени KoMiciT: iнженер

l -Т

категорii

Майстер техдiльницi

{ата огляду

<09> квiтня

202l

р.

't

дlл

го

ренть€ва

Токар Ю.М.

T.I.

