
Акт
загальцого огляду житлового будинк}l

розташованого за адресою: просп. Героiв Сталiнграда,48

(П.i.П. майстра)
КП <Керуюча компанiя з

обсл уговуваI II{я }китJI ово го
сРонлу Оболонського району
м. Киева>,
од-505

(назва виконавця послуг)

Комiсiя од-505 у складi: головного iнженера Волошиноi H.N{., iнженера 1-i
i Лаврентьевоi T.I, майстра техдiльницi Загородньо i А.п.

Iз.09.202]^10.09.2021
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд житлового будинку за адресоlо:
i встановила, а саме:

г iв Ст 4в

l

]

1. Житловий будинок, заг€UIьна площа якого становить lб 12l,B0 кв. м, кiлькiсть
квартир -250 штук.

2l Технiчний cTarl житлового булинку та його прибулиlrковоТ територiТ:
i Пiл час проведення огляду житлового будинку Jф 48

на просп. Героiв Сталiнграда комiсiя перевiрила стан I]есучих та огороджуваJIьних
_iл-]л*- -_____:у_ _конструкцlи, зовнlшн1 та внутрlшн1 стlни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi,
системи цо, гвп, хвп, каналiзацii, лiфти, електрообладнання та прилеглу
територiю,
При цьому виявлено:

Висновок про технi.tний стан 11римiтка
елемента кон KI]l б динк
В задовi cTabIl

Jъ
зlп

Найменування елемента
(конструкцii) булинку

l Фундаментц
2 Фасади В задовiльно мч cTaI-Il

В задовiльному стагri
аJ Стiни

14 Герметизованi стики В задовiльно. cTatI1
Пiдлога В задовiлцному cTaHi

( l Покрiвля поточного
1 Водостоки

i
]8 Сходовi клiтки, сходовi

А.п.

Потребують поточного ремонту
Потребують капiтально.о p.ronry l

l



l маршl

ii1

Балкони, лоджiТ, rанки
(огородження балконiв
i лоджiй)

В задовiльному cTarti

В задовiльному cTalri
завантажувальнi

(заваренi
клапани

19.03 ,2020
водопостачання BiltcyTHe 4,7 пiд

в задовiльно cTatII
потребують поточIIого ремоFI.гу в
машинне примiщенttя 1,2,З,4,5,6,7
пiд.
в cTaHl
В задовiльно cTaHi

10 Смiттспроводи (клапани,
стовбури, шибери)

1l Смiттезбiрнi камери
вод Bl

l2 BiKHa
1з lBepi

|4
15 До.дрдцэдцццх груп

ll''',

Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освlтлення

Потребують ПОТОЧНОГО PеMOEITY

17 Лiфти (машиннi примiщення, Працюють в паспортному режимiмашинних
Системи
опалення

центр€LгIьного В задовiлъному cTarti

Системи
водопостачаннrI

гарячого В задовiлъному cTatti

Системи
водопостачання
iканалiзацii

В задовiльному стаrriхолодного

Прибудинкова
(благоустрiй,

територlя
асфальтове

В задовiлъному стаrli

18

19

20

2
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l

1

l
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Виёновки koMicii: технiчний стан житлового будинку J\"9 48
булинок придатний дов осlнньо-зимовий перiод 2021-2022 oKlB

(оцiнка технiчного стану , висновок про готовнiсть до eKcп"rvaTatIi Т житлового бултлнк1, унаступний

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-505

Члени KoMicii: iнженер l-i категорii

Майстер техдiльницi

Волошина H.N4

Лаврентьсва T.I
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Щата огляду (13) вересня 2О2| р.

Загородня А.П
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Вхiднi групи
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