
Акт
загального огляду ?китлового будинк}l

розташованого за адресою: просп. ГероТв Ста;riнграда, 54-д

Загор А.п
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з
обслуговуваIrня житло вого
фонду оболонського району
м. Кисва>>,

од_505
(назва виконавця по

Н.М., iнженера 1-Т

ьоi А.П.

Комiсiя од-505 у складi: головного iнженера Волошиноi
категорii Лаврентьевоi T.I, майстра техдiльницi Загородн

з 10.09.202 1р. rto l3 21р(дата початку огляду) (лаl,а заверп]ення огляду)

провели огляд житлового будинку за адресою: осп Г'ероТв С J4-AпD
l встановили, а саме:

l
]

ловий будинок, загаJIьна площа якого становить 8940 ,50 кв. м, кiлькiсть- l44 штук
ибудинковiй ll озмi ся 1 дитячий майданчик.

(перелiк елементiв благоустроrо)

Висновок
елемента

про технiчний стан

2, Технiчний стан житлового булинку та його прибулиlrковоТ територiТ:Пiд час проведення огляду житлового булинку J\Jъ 54-дна просп, Геротв Сталiнграда комiсiя перевiрила стан нес\/чих та огороджувальнихконструКцiй, зовНiшнi та внутрiшНi стiни, стики, покрiu.r*о, пiллогу, BiKHa, дверi,системи цо, гвП, хвп, каналiзацiТ, лiфти, електрообладнанн я, дитячий майданчикта прилеглу територiю.
При цьому виявлено:
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9 Балкони, лоджii,





потребують поточного ремонту

В задовiльному
завантажувальнi

cTaHi (заваренi
клапани

Висновки KoMiciT: технiчний стан
на просп. Героiв Сталiнграда та дитячого

18.03.2020

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

житлового булинку J\lb 54-А
майданчика - задовiльний. Житловий

б динок придатний до екс, 11 в осlнньо-зимовий перiод 202|-2022 KlB
(очirrка TexHi чного cTaITy, висновок про готовнiсть до експлуатацiТ житлового булинкуу

наступний

о.гiова KoMicii: головний iнженер ОД-505 олошина H.N4

Члени KoMicii: iнженер 1-i категорiТ нтьсва T.I

Майстер техдiльницi

Щата огляду (1З) вересня 2021 р.

]

Шlilitr rI l

(огородження ба_пконiв
i лоджiй)

10 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

1l В задовiльному cTaHi

В задовi cTaHl
Потребують поточного ремонту
вихiд на iвлю 1,2,3 4 пiд.
в cTaHl

|2 BiKHa

ii
оэ !Bepi

дi Вхiднi
l5 Коз ки В задовiльно стан1

Потребують поточного ремонту

1,2,З пiд працюють в IIаспортному
режимi. 4 пiд. потребус замiни
станцiТ ання
В задовiльному cTaHi

lб Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освlтлення

17 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

18 Системи
опалення

центрЕшьного

l9
lil

Системи
водопостачання

гарячого В задовiлъному cTaHi

20
i

Системи холодного
водопостачання

В задовiльному cTaHi

21 Прибудинкова
(благоустрiй,

територlя
асфальтове

22 Щитячi
(обладнання
майданчикiв

майданчики
дитячих
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Щfl{lшl

Смiттезбiрнi
хамери(водопровiд)

1


