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Акт

загального огляду житлового будинку,
розташованого за адресою: просп. Героiв Сталiнградаr 42

КП <Керуюча компанiя

з

слуговування житлового
фоrrду Оболонського району
м. Киева>>,

об

од_505

(назва виконавця послуг)

]

Комiсiя ОД-505

у

складi: головного iнженера Волошиноi H.I\4., iнженера 1-i

категорii Лаврентьевоi T.I, майстра техдiльницi Токар IO.N4.
з 04.10.2021р

по 07.10,202]r

(дата початку огляду)

(дата завершення огляду)

провела огляд житлового булинку за адресою
i встановилц а саме:

просп. Г ероiв Сталiн

1. Житловий булинок, загапьна площа якого становить 18 051,50 кв. м, кiлькiсть
квартир -286 штук.
динковiй територii розмiщуютъся 2 дитячих майданчики

l

(перелiк елементiв благоустрою)

l
l

Технiчний стан житлового булинку та його прибулинковоТ територii:
Пiд час проведення огляду житлового булинку J\lЪ 42 на просп. Героiв
Сталiнграда комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй,
зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, лверi, системи I_{O,
ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
2.

прилеглу територiю.

виявлено:

Jф
з/п
l

i1

lrll

ll

)
.l

J
д
.{

l

5

6
7
8

9

lш,i|.

НайменуваннrI

елемента

(конструкцii) булинку
Фундаменти
Фасади
Стiни
Герметизованi стики
Пiдлога
Покрiвля
Водостоки
Сходовi клlтки, сходов1
маршi
Балкони, лоджii, ганки

Висновок про технiчний стан Примiтка
еJIемента (конструкцii) будинку
В задовiлъному cTaHi
В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHi
В задовiлъному cTaHi
В задовiльному cTaHi

Потребують поточного ремонту
Потребують капiтального ремонту

В задовiльному cTaHi

il:
I

rl

liljll

l

(огородження балконiв
l лоджlи )

i

Смiттепроводи

10

(клапани,

стовбури, шибери)

:

.

l1

Смiттсзбiрнi камери

12

(водопровiд)
BiKHa

13

lверi

)J

Потребують поточного ремонту
l до пlдва-пьних

l5

Козирки вхiдних груп

16

Електрообладнання
(щитова, мережi, булинкове

]

задовiльному cTaHi
(заваренi завантажувальнi клапани
07.04.202
Потребують вiдновлення
водопостачання 1
4 6-8 пiд
В зад9вiльному cTaHi
)-

Вхiднi групи

l14

В

имiщень
Потребують поточного ремонту
з-8
Потребують поточного ремонту
З-8 пiд.
Потребують поточного ремонту

освiтлення)

17

Лiфти (машиннi

Працюють в паспортному режимi

Системи

В задовiльному cTaHi

примiщення,
дверi мац]инних примiщень)

18

центрального

опалення

Системи
гарячого Потребують поточного ремонту
водопостачання
Системи
холодного Потребують поточного ремонту
водопостачання
i каналiзацii
Прибудинкова
територlя Не вiдновлений благоустрiй пiсля
(благоустрiй,
асфальтове
розриття ДТЕК
покриття)
"Киiвеле
оме
i"
майданчики В задовiльному cTaHi
Щитячi

19

20

21

22

(обладнання
майданчикiв)

дитячих

висновки koMicii: технiчний

житлового булинку J\'9

стан

42

на просп. ГероiЪ Сталiнграда та дитячих майданчикiв
- задовiльний. }Китловий
будинок придатний до екс плуатацii в ociHHbo - зимовий перlод 202|-2022 poKiB
(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнlсть до експлуатацiТ житлового булинку
у
наступний

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-505
|Ш{l'r,,

Члени KoMicii: iнженер 1-i категорii

Майстер техдiльницi
,Щата

огляду (04) жовтня 2021 р.

олошина Н.М
оБ

ючА

ентьсва T.I

окар Ю.N4.

