Акт

загального огляду житлового будинку,
розташованого за адресою: просп. Героiв Сталiнграда, 54-А
Загородня Д.П,

КП <Керуюча компанiя

(П.I.П. майстра)

з

обслуговування житлового
фонду Оболонського району
м. Киева>,

од-505

(назва виконавця по

Комiсiя од-505 у складi: головного iнженера Волошиноi Н.М., iнжепера 1-i
категорii Лаврентьевоi T.I, майстра техдiльницi Загородньоi А.П.
з2|.04.2022р.

по 25.04 .2022р.

(дата початку огляду)

(дата завершення оглялу)

провелиа огляд житлового будинку за адресою:
l встановила:

просп.

в Сталiн

а

54-А

l.

Житловий будинок, загальна площа якого становить 8940,50 кв. м, кiлькiсть
квартир - l44 штук.
На прибудинковiй те риторii розмiщуеться 1 дитячий майданчик.
(перелiк елементiв благоустрою)

2. ТехнiчниЙ стан житлового будинку та його прибудппковоi територii:

Пiд час

проведенЕя огляду житлового будинку

л!

54-А

на просп. Героiъ Сталiнграда комiсiя перевiрила стан несr{их та огороджувilльних
конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi,
системи цо, гвп, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчЙк
та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:
лъ
з/л
l
2
J

4
5

6
7
8

9

Найменування
елемента
(кон
кцll б ди
ндаменти
Фасади
Стiни
Герметизованi стики
Пiдлога
По tвля
Водостоки
Сходовi клiтки, сходовi
ма шl
Балкони,
лоджl1, ганки

Висновок про

технlчнии стан Примiтка
елемента конс
цi б дин
В задовiльно
cTaHl
В задовiльном стан1
В задовiльно
стан1
В задовiльцо
стан1
В задовiльно
стан1
В задовiльно
cTaHl
еб
ть поточного емо
Потребують капiтального ремонту

В задовiльном стан1

l0

(огородження балконiв
l лоджtи

Смiттепроводи

(к.папани,

стовбури, шибери)

l1

l2

задовiльному cтalri (заваренi

завантажувальнi
18.0з.2020
В задовiльному cTaHi

Смiттезбiрнi
камери(водопровiд)
В iKHa

клапани

В задовiльному cтaнi

lз

.Щверi

|4

Вхiднi

15

Козирки вхiдних груп
Електрообладнанrrя
(щитова, мережi, будинкове

lб

В

Потребують поточного ремонту

пи

вихrд на по iвлю 1,2 J 4 пiд.
В задовiльно
cTaHl
В задовiльно
cTaHl
Потребують поточного ремонту

освlтлення

|7

l8

l9
20

2l

Лiфти (машиннi

примiщення,
дверi машинних примiщень)

1,2,3 пiд працюють в паспортному

режимi.

4 пiд.

потребуе замiни

станцii керування
В задовiльному cTaHi

Системи
центрального
опiшення
Системи
гарячого В задовiльному cTaHi
водопостачання
Системи
холодного В задовiльному cTaHi
водопостачання
i каналiзацii
Прибудинкова
територlя Частково потребуе ремонry пiсля
(благоустрiй,
асфальтове
розритIя КиiЪтеплоенерго
пок иття

22

маЙданчики

.Щитячi
(обладнання
майданчикiв

В задовiльному cTaнi

дитячих

Висновкш Koмicii:

технiчний стан
житлового булинку Ns 54-А
на просп. Героiв Стапiнцада та дитячого маиданчика
задовlльнии. Житловий
будинок придатний до екс плуатацll в весня но-лiтнiй перiод2022
року.
оцlнка технrчного стану, висновок про готовнiсть до екс плуатацll житлового
булинку у
наступпий перiоф

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-505

волошина Н.м

Члени KoMicii: iнженер 1-i категорii

Лаврентьева T.I

майстер техдiльницi
.Щата

огляду

<Qý>>

квlтня 2022 р.

/

l//,

t/

Загородня А.П.

