
Акт
загального огляду житловоrо будинку,

розташованого за адресою: просп. Героiв Сталiнграла,54

Мелiкаева З.М.
(П.I.Il. майс,l ра)

КП <Керуюча компанiя з

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

(назва виконавця послуг)

з |2.04.2021о,
(дата початку оглялу)

провела огляд житлового будинку за адресою: просп. Героiв Ста,riнграда, 54

l встановила' а саме:

1. ЖитловиЙ булинок' загшIьна площа якого становить 8958,80 кв. м, кiлькiсть
квартир- l43 штук.

2. Технiчний стан житлового булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду житлового булинку Jф 54 на просп. Г.Сталiнграда

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувЕlльних конструкцiй, зовнiшнi та

внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО' ГВП, ХВП'
каналiзацii, лiфти, електрообладнання та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

ль
з/п

Найменування елемента
(конструкчii) булинку

Висновок про технiчний cTatt

елемента (конструкчii) будинку
При MiTKa

1 Фундаменти В задовiльном cTaHl
,) Фасади В задовiльном cTaHl

J Стiни В задовiльном cTaHl

4 Герметизованi стики В задовiльном cTaHl

5 Пiдлога В задовiльном cTaHl

6 По l вля В задовiльном cTaHl

7 Водостоки

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя ОД-505 у складi: головного iнженера
Волошиноi Н.М., iнженера l -i категорii Лавренть€воi T.I, майстра техдiльницi
Мелiкасвоi З.М.

по ]_0-042а2]р _
(дата завершення огляду)

Потребують поточного ремонту



8 Сходовi
маршi

клlтки, сходовl Потребують ремонry капiтального
характеру

9 Балкони, лоджiТ,
(огородження балконiв
i лоджiй)

ган ки В задовiльному cTaнi, ганки
потребують поточного ремонту

l0 Смiттепроводи
стовбури, шибери)

(клапани, Потребують поточного ремонту

ll Смiттсзбiрнi камери
(водопровiд)

Потребують вiдновлення
водопостачання 4 пiд.

l2 В iKHa В задовiльно Mv стан l

lз Щверi Потребують поточного ремонту
l4 Вхiднi групи В задовiльном cTaHl
l5 Козирки вхiдних груп В задовiльном у cTaнl
lб Електрообладнання

(щитова. мережi, будинкове
освiтлення)

Потребують поточного ремонту

|7 Лiфти (маrшиннi примitцення,
дверi машинних примiщень)

Працюють в паспортному режимi

l8 Систем и
опален ня

центрального В задовiльному cTaHi

l9 С истеми
водопостачання

гарячого В задовiльному cTaHi

20 Системи
водопостачання
i каналiзацii

холодного В задовiльному cTaHi

2l Прибулинкова
(благоустрiй,
покриття)

територlя
асфа.пьтове

В задовiльному cTaHi

Висновки KoMici[: технiчний стан житлового булинку Ns 54 на
просп. Г.СтаЛiнграда - задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатацiТ
в весняно-лiтнiй перiод 2021 року.

(оuiнка технlчногО стану, висновоК про готовнiсть До експлуатацii Житлового булинку у
настчпнии п

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-505 волошина Н.м

Члени KoMicii: iнженер l-i категорii аврентьсва T.I

Майстер техдiльницi Мелiкаева З.М.
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!ата огляду <16> квiтцд 2021 р.


