
Акт
загального огляду житлового буди н ку,

розташованого за адресою: просп. Героiв Сталiнграда,50

п. КП <Керуюча компанiя з
обслуговува}{ня житлового
фонлу оболотlського райоrlу
м. Киева>>,

(П.I.П. майстра)
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з 10.09.2021о. l3.09.2
(дата початку огляду) (дата завершення ог.llяду)

провела огляд житлового будинку за адресою: пDосп. ГероТ с та.lriнградlа. 50
l встановила,а саме

1. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 88З8,10 кв. пл, кiлькiсть
квартир - |4З штук.
На вiй територii розмiщуеться 1 дитячий майданчик.

(перелiк елементiв благоустрою)

. Технiчний стан житлового булин ку та його прибулинковоТ територiТ:
пiд час проведення огляду житлового булинку J\lb 50

на просп. Героiв Сталiнграда комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних
конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пillлогу, BiKHa, дверi,
системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацiТ, лi
та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

фти, електрообладнання, t\итячий майданчик

(назва виконавця послуг)

од-505 у складi: головного iнженера Волошиноi Н.М., iнженера l-i
Лаврентьевоi T.I, майстра техдiлъницi Загородньоi А.п.
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кон 1

Висновок про техl+iчний стан
елемента кон кшiТ) б Дин

11римiтка

1 В задовiльно cTaHl
Фасади ов cTaHl

I

Стiни в овlл cTa}Il
l г метизованl стики в cTarIl,{

Пiдлога В задовiльно cTa}Il
6 1вля в задовiльн cTa}Il

поточного
1 Водостоки
в Сходовi клiтки, сходовi

ма
в задовlльному cTaHi капiта"тlьний

онт оведено 20 l 9
9 Балкони, лоджii, ганки

(огородження ба,тконiв
В задовiлъному cTatti
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Висновки KoMiciT: технiчний стан житJIоI]ого булинку J\[r 50
На ПросП. Героiв Сталiнграда та дитячого майданчлlка * задовiльний. )Itитловий
будинок придатний до експлуатацii в осiнньо-зимовий перiол 2021 -2022 poKiB

l0
I

Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

В задовiльному cTaHi (заваренi
завантажувальнi клапани
25.0з.2020
В задовiльному cTaHil1 Смiттезбiрнi камери

(водопровiд)
|2 BiKHa В зirловiльному cTaHi
1з Щверi

|4 Вхiднi групи в задовiльному cTarti
] 5 l

l Козирки вхiдних груп В задовiлъному cTaHi

il,
Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

Потребують поточного ремонту

l7 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Працюють в паспортному режимi

18 Системи
оп€Lпення

центра_пьного В задовiльному cTalti

19 Системи
водопостачання

гарячого В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTarli20 Системи
водопостачання
i каналiзацii

холодного

21 Прибудинкова
(благоустрiй,
покриття)

територlя
асфальтове

Потребус поточного ремонту

tiz 
I !итячi

(обладнання
майданчикiв)

майданчики
дитячих

В задовiльному cTaHi

Шшl{lш
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(оцiнка TexHiчного стану, висновок про готовнiсть до ексIlлуаl,ацii житлового будинку у
наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-505 оJIошина H.N4
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.[, ....
$лфни KoMicii: iнженер 1-i категорii

]

рентьсва T.I

Майстер техдiльницi
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,Щата огJIяду (13) вересень 202| р.

агородня А.П
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Потребус поточного ремонту l
пiд мусорозбiрну камера.


