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Акт
загального огляду житлового буд инку,

розташОваногО за адресОю: просп. ГероIв Сr.алiнгр ада,,32

' КомiсiЯ од_505 у складi: головного iнженера BorlorltllHoT н.м.. iня<енеракатегорtt JlaBpeHTbeBoi T.I, майстра техдiльницi Токар tо.м.

27 .2
початку огляду)

il
прdвела огляд житлового будинку за адресою:
i встановила, асаме:

КП <Керуюча компанiя з
обслуговуванIrя житл о вого
фонлу оболонського району
lt. Кисва>>,

о -505
( назва виконавI(я посrlуг)

по3 09.2 021р.
(дата завершення огляду)
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II eL]O1B Сталi нграда. з2

,1, Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить В910,З0 квквартир -|44 штук. ]\,I, кlлькlсть

]

l та црилеглу
При цьому в

На прибудинковiй територii розмiщуються 2 lIитяч14\ r,tai,i tltttчики
(перелi к елементiв блаl.сir с.грtlltl)

2. Технiчний стан я(итлового бУДИНКУ Та його приб1..ltlлlllсовоf терито рiI:пiд час проведення огляду житлового будинку ЛЬ З2на просп. Героiв Сталi Illрада комiсiя перевi рила стаII несуtIих та огороджувальних

истеми
й, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, гtoKpiB.ltlo, пiдлогу, BiKttа, двер1,цо, гвп, хвп, кан€Lлlзац ii, лiфти, електрообладнання, дитячi майданчикитериторlю.

иявлено:

Висновок про l,схIl i,tttий c.]]att Jlpl.rltiтKa
елемента конс l,Kltii )б Дин
в задовiльно с1 .l1t l

В задовiл с,t,агt l

В задовiльно cTa}tl
поточtl 9Lс|дс\{онту

В задовiльно cl,arIl
поточно .ББ

- --=l_

ють потоtI}Iого о
Потребують ремо IIт\/ капiталъного

a[Il

.}ф

з/п
Найменування елемента

l
,2 Фасади

Стiни
4 г етизованi стики
5 Пiдлога
6

]i По 1вля

Во остоки
Сходовi клiткЙ, сходовl

9 Балкони, лоджll,
ого

ганки
лоджiй

В задовiльному сl

]]]--т-

l

Ш/,t/

з



Смiттепроводи
стовбури, шибери)

(клапани,

1l Смiттезбiрнi камери
во

|2, BiKHa

lз lверi

14 Вхiднi групи

15 Козирки вхiдних груп

1б

*--_
17

Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове

Лiфти (машиннi примiщення,
машинних lщень

освiтлення

18 Системи
оп€lJIення

центр€lпьного

19 Системи
водопостачання

гарячого

20 Системи
водопостачання
i каналiзацii

холодного Потребус капiтал 1,1,n,,n р.rо"rу

peMot{Ty

пoTOLlllo1,o ремонту

в паспо]]тному режlлмiПрацюють

по,г()tllI()t,() ремогIт)/

по,г()tIIl()I,() ремонту

Потребують капl,гаJIьного ремонту

Потребуе капlтальrlого ремонту

Потребуе капlтал LI lol,o ремонту

t4пiл

в 1,2 пiд

Потребують

Потребують
2-гi вхiднi

пo,I,()tIlIot,()

Потребують
1-4 пiд.

Потребують
1-4 пiд.

21 Прибудинкова
(благоустрiй,

територlя
асфальтове

!итячi
(обладнання
майданчикiв)

1

Потребус поточного pcN,loнTy у 4
пiд.на 9 rroBepci
(заваренi заванта)I(l, Ba.lt bHi
клапани 2з.04.2029ц_
Водопостачання вiдсутне у

2,4 лiд

В задовiльному crlttti

lшl//

В задовiльному
будинком дитячий

cTaHi. За
майданчик

капlт€цIь]{ого емо

Вирновки KoMiciT: технiчний стан житJIоI]оI,о булинку J\lb З2на просп. ГероiЪ Сталiнграда та дитячих майдан.tикiв - задовiльний. Житловий
цинок придатний до екс атац ll в oclнHbo - зиtr,tоlзl.tii II-. Рiод 2 021-2022 poKiB.

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до eK(:II.I \/[l,гitIIll житлового булиттку унаступний пе

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-505 [Jолоrтrина Н.М

Члени KoMiciT: iнженер 1-i категорii Лаврентьсва'Г.I

Майстер техдiльницi

оьс
д\п

fiaTa огляду <<27>> вересня 2021 р

Токар Ю.М
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майданчики
дитячих
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