Акт

загальЕого огляду жптлового будпнку,
розташованого за адресою: просп. ГероiЪ Сталiпграда, 64156

КП <Керуюча компанiя з

Мелiкаева З.М.

обслуговуванЕя житлового
фонду Оболонського району
м. Киева>>,

(П.I.П. майстра)

од-505

(назва виконавця послуг)

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

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

по 1б.09.2021р.

з 1З.09.2021р,

(дата завершення огляду)

(дата початку огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою:
l встановила :

просп. Героiв С та-тliнmада. б4l5б

1. Житловий будинок, загzulьна площа якого становить 6310,30 кв. м, кiлькiсть
квартир-102 штук.
2. Техпiчний стаЕ житлового будинку та його прибудипковоi територii:

Пiд час

проведеннJI

огляду житлового булинку Х!

64156

Еа просп. Героiв Стшriнграда комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувaulьних
конструкцiй, зовнiшЕi та BHyTpimHi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi,
системи rlo, Гвп, Хвп, каналiзацii, лiфти, елекrрообладнання та прилеглу
територiю.
Прlt цьому виявлено:
Ns

зlп
1

2
J

4
5

6
7
8

9

Найменування елемента Висновок про технiчний стан Примiтка
(конструкцii) будинку
Фундаменти
Фасади
Стiни
Герметизованi стики
Пiдлога
Покрiвля
Водостоки
Сходовi кJIlтки, сходовl
маршi
Балкони, лоджii, rанки
(огородження балконiв
i лолжiй)

елемента (KoHcTpyKuii) будинку
Потребують поточного ремонту
Потребують потоtIного peNroнTy
Потребують поточного ремоЕту
В задовiльному cTaнi
В задовiльному cTaHi
Потребуе поточного ремонту
В задовiльному cTaHi
Потребують поточного pellroнTy

В задовiльному cTaHi

l0

Смiттепроводи
стовбури, шибери)

1l
12

(клапани,

Смiттезбiрнi камери

водо
BiKHa

в1

1з

|4

Вхiднi

16

Коз ки вхlдних
п
Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове

l5

освrтлення

|7

лiф ти (машиннi примiщення,
l мiuIIинних

18

l9
20

2l

Системи

щень

ценlрirльного

опatпення

В задовiльному cTaHi
(завантажувальнi клапани
смiттепроводу заваренi
l5.04.202
в одопостачання вiдсугнс

В задовiльно
В задовiльном
В задовiльно
В задовiльном

cTaEl
стан1
cTaHl
cTaHl

Щитова

потребуе

п рацюють

в паспортному режимi

поточного

ремонry

Потреб ують поточного ремоЕту

Системи
гарячого В задовiльному cтaнi
водопостачання
Системи
холодного В задовiльному cTaHi

водопостачаннrI
i каналiзацii

Прибудинкова

(благоустрiй,
по

територiя
асфальтове

В задовiльному cTaHi

висновки koMicii: технiчний стан
житлового будинку }l! 64156
на просп. ГероiЪ Сталiнграда задовlль ниЙ. ЖитловиЙ будиЕок придатниЙ

до

експлуатацlr в осlнЕьо-зимовий пepl од2 021-2022 poKiB.

(оцiнка технi.пlого стаЕу, висновок про готовнi сть
до експлуатацii житлового будинку у
наступний п ерiод)

Голова Koмicii: головний iнженер ОД-505
Члени KoMicii: iнженер

l-i категорii

Майстер техдiльницi

.Щата

огляду

<<l6>>

веDесня 2021 р.

волошина Н.м
-2

оБслуг

9

Лаврентьева T.I

Мелiкаева З.М.

