Акт

загального огляду житлового будинку,
розташованого за адресою: просп. Героiв Сталiнградаr 40

]t

КП <Керуюча компанiя

з

обслуговування житлового
фонду Оболонського району
м. Киева>>,

од_505
(назва виконавця послуг)

Комiсiя ОД-505

у

складi: головного iнженера ВолошиноI H.VI., iнженера

категорii Лаврентьевоi T.I, майстра техдiльницi Токар Ю.]\4.
з 04.10.202|р.

1-Т

по 07.10.2021p.

(дата початку огляду)

(дата завершення огляду)

провела огляд житлового булинку за адресою:
i вСтановила, а саме:

Просп

LepoTB Сталiнграда -40

i1.

}Китловий будинок, заг€UIьна площа якого становить 6|67,10 кв. м, кiлькiсть
квартир - 107 штук.
На прибудинковiй територii розмiщуеться - I дитячий майданчик.
(перелiк елементiв благоустрою)

2.

Технiчний стан житлового булинку та його прибулинковоi територiТ:

Пiд

час проведення огляду житлового булинку J\lЪ

40
на просп. Героiв Сталiнграда комiсiя перевiрила стан несучих та огороркуваJIьних
конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi,
системи
каналiзацii, лiфти, електрообладнання, прилеглу
територiю та дитячий майданчик.

цо, гвп, хвп,
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Найменування

елемента

(конструкцii) будинку
Фундамент
Фасади
Стiни
Герметизованi стики
Пiдлога
Покрiвля
Водостоки
Сходовi клiтки, сходовi
маршi
Балкони, лоджii, ганки

Висновок про технi.tний стан Примiтка

елемента (конструкцii) будинку
В задовiл
cTaHl
В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHi
В задовiл
cTaHl
Потребус поточного ремонту
Цqlр.бус капiтального ремонту
Потребують кацiталъного ремонту
Потребують капiтального ремонту

В задовiлъному cTaHi,

rанки

}

},

потребують поточного ремонту

(огородження балконiв
i лодхсiй)
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Смiттепроводи
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t,

(клапани,

стовбури, шибери)
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Щверi
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Вхiднi групи
Козирки вхiдних груп
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l

l

Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)
BiKHa

I

Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове

,l

освiтлення)
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,Шшlll

Лiфти (машиннi

Працюють в паспортному режимi

Системи
водопостачання

В задовiльному cTaHi

Системи

21

водопостачання
i каналiзацii
Прибулинкова
(благоустрiй,
покриття)

22

задовiльному cTaнi
(заваренi завантажувальнi клапани
2З.04.2020р.)
Водопостачання вiдсутне у
1, 3пiд.
Потребують кацiталъного ремонту
Потребують поточного ремонту
до пiдвальних примiщень 1-3 пiд.
В задовiлъному cTaHi
В задовiльному cTaHi
Потребують поточного ремонту

примiщення,
дверi машинних примiщень)
Системи
центрЕLпьного
опzUIення

20

i

В

гарячого

В задовiльному cTaнi

холодного В задовiльному cTaHi

територlя

В задовiльному cTaHi

асфальтове

Щитячий майданчик

В задовiльному cTaHi

Висновки KoMiciT: технiчний стан

житлового булинку

Jф

40

на просп. Героiв Сталiнграда та дитячого маЙданчика - задовiльний. Житловий
будинок придатний до експлуатацii в ociHHbo - зимовий перiод 202|-2022 poKiB.
(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацiТ житлового булинку у
наступний перiол)

I'олова KoMicii: головний iнженер ОД-505
Члени KoMiciT: iнженер 1-i категорiТ

Майстер техдiльницi

Щата огJIяду к04> жовтня 2021 р
ll

Волошина H.MI
оБсл

Лаврентьева T.I

Токар Ю.IИ.

