Акт

загальЕого огляду жптлового будинку,
розташовапого за адресою: просп. ГероiЪ Сталiнградаr 5б
Мелiкаева З.М.

КП

(П.I.П. майстра)

<<Керуюча компанiя з

обсrryговування житлового
фонду оболонського району
м. Киева>>,

о

(назва виконавця посrrуг)

KoMicb у складi: головного iпженера Волошиноi Н.М., iнженера l-i категорii

Лаврентьевоi T.I, майстра техдiльницi Мелiкаевоi З.М.

з 1З.09.202lр.

по 1б.09 .202]rр

(дата початку огляду)

(дата завершення огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою:
1 встановила :

просп. Геро iв Ста.пi нграда. 56

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 8827,00 кв. м, кiлькiсть
квартир -14З шryк.
На прибудинковiй тер иторii розмiщуеться 1 дитячий майданчик
(перелiк елемеятiв благоустрою)

2. ТехнiчниЙ стан житлового будинку та його прибудпнковоi територii:

Пiд час

проведення огляду житлового будинку

J\ъ

56
несrlих та огороджув€uIьних
конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi,
системи цо, гвп, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнанЕя, дитячий майданчик
та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:
на просп. Героiъ Ста.iliнграда комiсiя перевiрила стан

.hlъ
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конс
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Стiни
г
етизоваItl стики
Пiдлога
Покрiвля
Водостоки
Сходовi клiтки, сходовi
шl
Балкони, лоджii, ганки
ого

дження балконiв

Висновок про

технiчний стан Примiтка

елемента (конструкцii) б
IH Il
В задовiльно
cTaHl
В задовiльно
стан1
В задовiльно
стан1
Потребують поточного
онry
В задовiльно
cTaHl
В задовiльно
стан1
п
поточного емо
Потребують капiтального ремонту

В задовiльному cTaHi

i лолжiй)

Смiтгепроводи

10

В задовiльному cTaHi,

(клапани,

стовбури, шибери)

l1
|2

Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)
BiKHa

13

.Щверi

14

Вхiднi групи

15

Козирки вхiдних груп
Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове

lб

клапани
смiттепроводу заваренi l 4.О4.2020р.
Водопостачання вiдсутне
в 1,2,З,4 пiд
В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaнi
Потребують поточного ремонту в
1,2,З пiд.
В задовiльному cтaнi
Потребуе поточного ремонту
зarвант€Dк)aваJIьнi

освiтлення)

l7

Лiфти (машиннi

Працюють в паспортному режимi

l8

Системи

центрчrльного

В задовiльному cтaнi

гарячого

В задовiльному cTaнi

примiщення,
дверi машинних примiщень)

опаJIення

l9

Системи
водопостачаннrI

Системи
холодного В задовiльному cтaнi
водопостачанЕя
i каналiзацii
Прибулинкова
територiя В задовiльному cTaнi
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22

(благоустрiй,
покритгя)

асфальтове

.Щитячi
(обладнання
майданчикiв)

маиданчики

В задовiльному cTaнi

дитяIIих

Впсновки Koмicii: технiчний стан

житлового будинку

Ns

56

на просп. Героiв Сталiнграда, технiчний стан дитячого майданчика - задовiльний.
Житловий будинок придатний до експlryатацii в ociHHbo -зимовий перiод 202l2022 рок\в.

(оцiнка TexHi чного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii житлового булинку
у
насryпний
;

Голова KoMicii: головний iнженер О.Щ-50
Члени KoMicii: iнженер l-Ткатегорii

Майстер техдiльницi
.Щата

огляду <16> вересня 202l р.
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\l\

о

Волошина Н.М

,aз
р"8

Лаврентьева T.I

Мелiкаева З.М.

