Акт
загального огляду житлового будинку,
розташованого за адресою: просп. Геро[в Сталiнграда, б1

КП <Керуюча компанiя

Мелiкасва З.М.

з

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

(П.I.П. майстра)

(назва вltкrlttавця послуг)

Ми, що нижче пiдписЕulися, комiсiя у скJIадi: головного iнженера

ОД-505
Волошиноi Н.М., iнженера I-T категорii Лаврентьсвоi T.l., майстра техдiльницi
МелiкаевоТ З.М.

з26.04.202lр.

по 30.04.202l р.
(дата завершення огляду)

(дата початку огляду)

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

пDосп. ГероТв Сталiнгоала.6l

1. Житловий будинок, загaшьна площа якого становить 1|32З,7 кв. м, кiлькiсть
квартир - l79 шryк.
На прибудинковiй територii розмiщуеться l дитячий майданчик.
(перелiк елементiв благоустрою)

2.

Технiчний стап житлового будинку та його прибудинковоi територii:

Пiд час

проведення огляду житлового булинку

JФ бl

на

просп. Героiв Сталiнграда комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних
конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшrri стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry,, BiKHa,
дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання., дитячого
маЙданчика та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:
лъ
з/п

l

2

3
4
5

6
7
8

Найменування елемента
(конструкцii) будинку
Фундаменти
Фасади
Стiни
Гермегизованi стики
Пiдлога

Покрiвля
Водостоки
Сходовi клiтки, сходовi

Висновок про технiчний стан
елемента (конс,грукцii) булинку
l В заловiльному cTalli
В задовiльному cTaHi
В задовiльному с,гаlli
11отребують поточноI,о ремонту
| В задовiльному cTaHi, в лiфтових
,to,rax по-гребус Ilal,()чнt)г..r
i ireMoHTy

В задовiльному cTaHi
Iотребують поточного ремонту
Потребують ремонту Kat tiтального
i

Примiтка
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l8
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маршl
Балкони, лолжii, ганки
(огородженrrя балконiв i
лоджiй)
Смiттспроводи (клапани,
стовбури, rrrибери)
Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)
BiKHa

flBepi
Вхiднi групи
Козирки вхiдних груп
Елекгрообладнання
(щитова, мережi. будинкове
освiтлення)
Лiфти (машинrri
примiщення, дверi
машинних примiщень)
Системи центрaL,Iьного

харашеру
В заловiльному cTalti

В задовiльному cTaHi
Еlодопостачання потребуе
вiдновлення в 1,2, 3,4,5,пiд.
i В задовiльному cTaHi.
В задовiльному cTaHi
IIотребують поточного ремонту
Потребують поточного ремонту
Потребують поточного ремонту

Лiфти прачюють в паспортному
режимi
В задовiльному cTaHi

опаJ.Iення

В :rадовiльном1, cTatti

Системи гарячого
водопостачання
Системи хоJIодного
водопостачання i
каналiзацii
Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)
!итячий" спорr ивнlлi'i
майданчик (облалнання
майданчика)

В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHi

Висновки Koмicii: технiчний стан житлового булинку ЛЬ бl

на
просп. Геро'lЪ Стапiнграда та дитячого маЙданчика задовiльниЙ. ЖитловиЙ
будинок придатний до експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод 2021р.
(оцiнка технi.lного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiод)
lсц

Члени KoMiciT: головний iнженер
оБс]пу

iнженер I-i категорiТ

дl

Волошина Н.М.
Лаврентьсва T.I.

Фа

Майстер техдiльницi

[ата огляду

<30>

квiтня 2021

р.

Мелiкаева З.М.

