
Акт
загального огляду житлового булинку,

розташованого за адресою: просп. ГероIв Сталiвграла, 58-А

Мелiкаева З.М. КП <Керуюча компанiя з
обслуговування житлового

фонду Оболонського району
м. Кисва>,
од_505

(назва виконавця ttослуг)

(II.I.П. майстра)

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

комiсiя ОД-505 у складi:
категорii Лаврентьевоi T.I,

головного lнженера
майстра техдiльницi

пlдписалися,
iнженера l -i

з l2.04.202lp по l6.04.202l р

l. Житловий будинок, загaulьна площа якого становить 18 904,70 кв. м,, кiлькiсть
квартир - 238 штук.

2. Технiчний стан житлового будинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду житлового будинку }lir 58-А на просп. Г.Сталiнграда

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджув€Lпьних конструкцiй, зовнiшнi та

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

Л,r

зlп
Найменування елемента
(конструкцii) булинку

Висновок про технiчний стан
елемента 1конструкчii) булин ку

Примiтка

1 Фундаменти В задовiльном cTaHl

2 Фасади В задовiльному cTaHi

J CTiH и В задовiльно стан l

4 Герметизованi стики в задовiльно cTaHl

5 Пiдлога В задовiльном стан l

Покрiвля В задовiльно cTaHl

Водостоки
8 Сходовi

маршi
клlтки, сходовl Потребують ремонту капiтального

(дата початку огляду) (лата завершення ог:tяду)

провела огляд житлового будинку за адресою: просп. Героiв Сталiнграда.58-А
i встановила, а саме:

6
7 Потребують поточного ремонту

характеру



9 Балкони, лоджiТ,
(огородження ба.пконiв
i лоджiй)

ганки

l0 Смiттепроводи
стовбури. шибери)

(клалани. Потребують поточного ремонту

ll Смiттезбiрнi камери
(волопровiд)

Потребують вiдновлення
водопостачан ня

l2 BiKHa В задовiльному cTaHi
1з !Bepi Потребують поточного ремонту
14 Вхiднi групи В задовiльному cTaHi
l5 Козирки вхiдних груп В задовiльному cTaHi
lб Електрообладнання

(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

В задовiльному cTaHi

l7 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Працюють в паспортному режимi

l8 Системи
опuUIення

центрarльного В задовiльному cTaнi

19 Системи
водопостачання

гарячого В задовiльному cTaнi

20 С истеми
водопостачання
i каналiзацii

холодного В задовiльному cтaнi

2l Прибудинкова
(благоустрiй.
покриття)

В задовiльному cTaнi

Висновки комiсi[: технiчний стан житлового булинку N!, 58-А на
просп. Г.Сталiнграда - задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатацiТ
в весняно-лiтнiй перiод 202l року.

(оцiнка технiчного стану. висновок про готовнiсть ло експлуатацiТ житлового булинку у
наступний перiод)

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

Члени KoMiciT: iнженер l -Т категорii аврентьева T.I

Майстер техдiльницi

уючА0Б

Фо
f

,,Щата огляду <l6> квiтня 202| р.

В задовiльному cTaнi

територiя
асфа;lьтове

Мелiкаева З.М.


