Акт

загального огляду житлового будинку,
розташованого за адресою: просп. Героiв Сталiнграда, б3-А

КП кКеруюча компанiя

Мелiкаева З.М.

з

обслуговування житлового фонду
Оболонського району м. Киева>
од-505

(П.I.П. майстра)

(чазва виконагIlя послуг)

Ми, що нижче пiдпис€lлися, комiсiя у складi: головного iнженера

ОД-505
Волошиноi Н.М., iнженера I-i категорii ЛаврентьевоТ T.I., майстра техдiльницi
Мелiкаевоi З.М.
по 30.04.2021 р.

з 26.04.2021р.

(дата завершення огляду)

(дата початку огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою просп. Героiв Сталiнmада. бЗ-А
l встановила, а саме:

1. Житловий будинок, заг€шьна площа якого становить 5З42,8 кв. м, кiлькiсть
квартир - 84штук.
2. ТехнiчниЙ стан житлового будинку та його прибудинковоi територi'i:

Пiд час

проведення огляду житлового булинку

Jф бз-А

на

просп. Героiъ Стмiнграда комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувtulьних

конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, rrокрiвлю, пiдлогу. BiKHa.
дверi, системи L{O, гвп, хвп, каналiзацii, лiфти, електрообладнання та
прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

Найменування елемента
зlп (KoHcTpyKui'i) булинку

J\ф

l
7

3
4
5

Фундамеrrги
Фасади

Стiни
Герме,гизованi стики
Пiдлога

BrrcHoBoK про технiчний стан
eJreMeHTa

(конструкчЦ

булпнку
В задовiльноьrу cтaHi
Потребують поточного рсмонту
Потребують потоrIного рсмонту
l) задовiльному cr aHi
В заловiльному c,raHi, в лiфтових
хt-lлах lrотребу€ поточного
e}Iol

6
,7

tt

Покрiвля
Водостоки
сходовi клiтки. сходовi
маршi

В задовiльному cTaHi
Потребують поточного рсмонту
З задовiльному cTaHi

Примiтка

9

l0
11

Балкони, ;ltlджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджiй)

В задовiльному cTaHi

Смiтгезбiрнi камери

Водоtrостачання потребус
вiдновлення
В задовiльному cTaHi.
Потребують поточного ремонту
] В залсвiльному cTaHi
Гвз адовlльному cTaHl
ГIотребус поточного ремонту

(водопровiд)

l2

IJiKHa

13

!Bepi
Вхiднi l,рупи

1.1

l5
lб
l1
t8

В за2ltrвiльному cTaHi

Козирки вхiлних груп
Елекгрообладнання
(щитова, мережi,
будинкове освiтлення)
Лiфти (машиннi
примiщенrlя, дверi
машинних примiщень)
Системи IlентраIьног()

Лiфти працюють в паспортному
режимi
В задовiльному cTalti.

олaшення

l9
20

2l

Системи гарячого
водопосl,ачання
Системи холодного
водопостачання i

В задовiльному cTaHi,
Потребують поточного ремонту

кана.,,liзацii

IIрибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
по криття)

Висновки KoMicii: технiчний

В задовiльному cTaHi.

стан

житлового булинку

JФ 63-А

на

просп. Героiв Ста,.riнграда - задовiльний, Житловий будинок придатний до
експлуатацiI в весняно-лiтнiй п ерiод 202l р.
(оцi нка технlчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiод)

Сн

Члени KoMiciT: головний iнженер

Волошина Н,МоБсл г

iнженер I-i категорiТ

Майстер техдiльницi

Щата огляду <30>

квiтня 202l

р.

дл

ч

,)

Лаврентьева T.I.

Мелiкасва З.М.

