
Акт
загального огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: просп. Геро[в Сталiнграла,5б

Мелiкасва З.М.
(П.I.П. майстра)

пlдписалися, комiсiя ОД-505 у складi:
iнженера 1 -i категорii ЛаврентьевоТ T.I'

КП <Керуюча компанiя з
обслуговування житлового

фонду Оболонського району
м. Киево>,
од-505

(назва виконавця послуг)

головного lнженера
майстра техдiльницi

Ми, що нижче
Волошиноi Н.М.,
МелiкасвоТ З.М.

з |2.04.2021р. по l6.04.2021p
(дата початку огляду) (дата завершення огля.цу)

1. Житловий булинок, загмьна площа якого становить 8827,00 кв. м, кiлькiсть
квартир -l43 шryк.
На прибулинковiй територii розмiщусться l дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан житлового будинку та його прибудинково[ територii:
Пiд час проведення огляду житлового булинку Nq 56 на просп. Г. Ста",tiнграда

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувчuIьних конструкuiй, зовнiшнi та

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

Найменування елемента
(KoHcTpyKuii) булинку

Висновок про технiчний стан
елемента 1конструкчii) були н ку

Примiтка

l Фундаменти В задовiльном cTaHl

2 Фасади В задовiльному cTaHi

J Стiни
4 Герметизованi стики В задовiльном cTaHl

5 Пiдлога В задовiльно стан l

провела огляд житлового будинку за адресою: просп. Героiв Сталiнграда. 56

l встановила, а саме:

л9
з/п

В задовiльному cTaHi



6 Покрiвля В задовiльному cTaHi
Водостоки Потребують поточного ремонту

8 Сходовi
маршi

клlтки, сходовl Потребують ремонту капiтального
характеру

9 Балкони, лоджii,
(огородження балконiв
i лолжiй)

ганки В задовiльному cтaнi, ганки
потребують поточного ремонту

l0 См iттспроводи
стовбури, rлибери)

(клапани. Потребують поточного ремонту

ll Смiттсзбiрнi камери
(водопровiд)

Потребують вiдновлення
водопостачання

|2 BiKHa В задовiльному cTaHi
lз lBepi Потребують поточного ремонту
14 Вхiднi групи В задовiльнопrу cTaHi
l5 Козирки вхiдних груп В задовiльному cTaHi
lб Електрообладнання

(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

Потребують поточного ремонту

|7 Лiфти (машиннi примiщення,
.l1Bepi машинних примiщень)

Працюють в паспортному режимi

l8 Системи
опaLпення

це}tтрапьного В задовiльному cTaHi

l9 Системи
водопостачання

гарячого В задовiльному cTaнi

20 Системи
водолостачан ня
iканалiзацii

холодного

2l Прибудинкова
(благоустрiй.
IIокр!п"rя)

територlя
асфа.льтове

В задовiльному cTaHi

ffитяч i
(обладtrання

майдаtlчикiв)

маиданчики
дитячих

Потребують доукомплектацii
сучасними iгровими елементами

Висновки KoMici[: технiчний стан житлового булинку Jф 56 на
просп. Г.Сталiнграда та дитячого майданчика - задовiльний. Житловий будинок
придатний до експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод 202l року.

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii житлового булинку у
настчпнии п

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

Члени KoMiciT: iнженер 1-i категорii

майстер техдiльницi

flaTa огляду <16>> квiтня 2021 р.

рентьсва T.I
угоБс

д

so

:эр

Мелiкасва З.М.

7

В задовiльному cTaнi

22


