
Акт
загального огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: просп. ГероiЪ Сталiнграда, 58-А

МелiкаеваЗ.М.
(П.I.П. майстра)

од-

з 13.09.202lp.
(лата початку огляду)

провела оrляд житлового будинку за адресою: сп. Г
l встановила :

КП <Керlточа компанiя з
обслуговування житлового
фонду оболонського району
м. Киева>>,

505
(назва виконавця послуr.)

по 16,09.202 tB
(дата завершення огляду)

1в тал1 58-А

1. Житловий будинок, загЕUIьЕа площа якого становить 18 904,70 кв. м, кiлькiсть
квартир - 238 штук.

2. Технiчпий стан житлового будинку та його прпбудинковоi територiI:Пiд час проведеннrI огляду *rrnbuoio бул"нку л! 58-д
на просп. Героiъ Сталiнграда комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувitльЕих
конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi,системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрооблuд"u""" та прилеглу
територiю.
При цьому виявлеЕо:

Ns
з/п

Найменування елемеЕта
б1конс

Висновок про технiчний стан
елемента кон кц динl1 б

Примiтка

1 енти В задовiльно
2 Фасади поточногоп емо
J Стiни поточногоеб о
4 етизоваЕ1 стикиг В задовiльно cTaEl
5 Пiдлога В задовiльн стан1
6 По lвля поточного моеб
7 Водостоки поточного емоб
8 Сходовi клiтки, сходовi

шl
ують капiта;Iьного ремонтуПотреб

cTaEl



9 Ба.гlкони, лоджiТ, ганки
(огородження балконiв
i лоджiй)

В задовiльному cTaHi; ремонт
сходiв до вхiдноi групи в 3, 4 пiд.

10 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

В задовiльному cTaHi
(завантажувальнi кJIапани
смiттепроводу заваренi
16.04

11 Смiтгезбiрнi камери Водопостачання
в |,2,3,4 пiд

вцсутне

l2 BiKHa в cTaHi
13 Щверi ,,Щверi виходу на сходовi маршi

капlт€lльного
l4 Вхiднi стан1
15 вхlдних в стан1
16 Електрообладнання

(щитова, мережi, будинкове
ocBl,

Потребуе поточного ремонту

l7 Лiфти (машиннi примiщення, Працюютъ в паспортному режимi

18 Системи центр€tльного
опЕUIення

В задовiльному cTaHi

19 Системи гаряtIого
чаннrI

В задовiльному cTaHi

20 Системи холодного
водопостачання
l

В задовiльному cTaHi

2l Прибудинкова
(благоустрiй,

територiя
асфальтове

В задовiльному cTaHi

висновки koMicii: технiчний стан житлового будинку Ng 58-Ана просп. Героiъ Сталiнграда - задовiльний. Житловий будинок придатний до
експJIуатацii в осiнньо-зимовий перiод 202| -2022 poKiB

(оцiнка TexHi чного стану, висновок про готовнiсть до
наступний перiод)

експлуатацii житлового булинку у

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-505

Члени KoMicii: iнженер 1-i категорiТ

Майстер техдiльницi

н.м

Лаврентьева T.I

*fl\HA,i?
!

АиOн9_
|!о

.р

с,
Фо

s**

,Щата огJIяду (1б)) вересня 2021 р.

Мелiкаева З.М.

потребують цоточного ремонту

В задовiльному
груп

дверi маттrинних примiщень)

покритгя)


