
Акт
заrального огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: просп. Героiв Сталiнграда,38

Тока ю.м
(I I.I.I I. майстра)

од-505

Ми, що нижче пiдпис.ulися, комiсiя оД-505 у складi:

ВолошиноТ Н.М., iнженера 1-Т категорii Лаврентьсвоi T.I,

Токар Ю.М.

(назва виконавця послуг)

головного lнженера
маистра техдlльницl

з 06.04.2021р по 09.04.202lp.
(дата початку огляду) (лата завершення огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою: flросп. Геротв Стал 1н

l встановила, а саме:

1. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 6204,10 кв. м, кiлькiсть

квартир -l07 штук.

2. Технiчний стан житлового булинку та його прибудинково[ територii:
Пiд час проведення огляду житлового булинку Nq 38 на просп. Г.Сталiнграла

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджуваJIьних конструкцiй, зовнiшнi та

внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи цо, гвп, хвп'
каналiзацii, лiфти, електрообладнання та прилеглу територiю,

При чьому виявлено:

Ns
зlп

Найменування елемента
конс кцii) б дин

Висновок про технiчний стан
елемента (констру Kuii) булинку

Примiтка

Ф ндаменти В задовiльно cTaHl

2 Фасади В задовiльном cTaHl

J Стiни В задовiльно
4 г метизованl стики в задовiльном стан l

5 Потребуе ремонту капiтального

Покрiвля Потребуе ремонту капlтаJIьного
ха акте

,| Водостоки По ють поточного мон

8 Сходовi клiтки, сходовi
м шl

Потребують ремонту капiтального
акте

КП <Керуюча компанiя з

обслуговування житлового

фонлу Оболонського району
м. Киева>,

з8

1

cTaHl

Пiдлога
характеру

6



9 Балкони, лоджiI,
(огоролження ба.пконiв
i лоджiй)

ганки В задовiльному cTaнi, ганки
потребують поточного ремонту

l0 С мiттепроводи
стовбури. шибери)

(клапаIlи, Потребують поточного ремонту

ll Смiттсзбiрнi камери
(водопровiд)

В задовiльному cтaнi

12 В iKHa Потребують ремонту капiтального
ха акте

lз !Bepi В 1 та 3-й пiд''rЪдах потрiбно
встановити HoBl дверl на
смiттсзбi них кам ах

|4 Вхiднi пи По б ють поточного емо
l5 Кози ки вхlдних п
lб Електрообладнання

(щитова, мережi, будинкове
осв1,I,леtlня

Потребують поточного ремонту

17 Лiфти (маrпиннi примiщення,
дt] l машин}lих п имlшlень

Працюють в паспортному режимi

l8 Системи
опалення

центраJIьного В задовiльному cTaHi

l9 гарячого В задовiльному cTaHi

20 В задовiльному cTaHi

2l Прибудинкова
(благоустрiй,

територlя
асфа.лtьтове

Il() ит1 я

Висновки Koмici[: технiчний стан житлового будинку ЛЬ З8 на
просп. Г.Сталiнграда -
в весняно-лiтнiЙ перiод

задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатацiт
2021року.

(оцiнка TexHi чного стану, висновоК про готовнiсть До експrryатацii Житлового будинку у
llаступний перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-505 олошина н.М

Члени KoMicii: iнженер l -i категорiТ аврентьева T.I

Майстер техдiльницi

оц,

сб

{ата огляду <09> квiтня 202l р.

Токар Ю.М.

Потребують поточного ремонту

Системи
водопостачання
Системи холодного
водопостачан ня
i каналiзацiТ

Асфальтове покриття потребус
часткового ремонту


