
Акт
загального огляду я(птлового будинку,

розташованого за адресою: просп. ГероiЪ Сталiнграда,2б

Загородня А.П
(П.I.П. майстра)

КП <Керlточа компанiя з
обслуговування житлового
фонду Оболонського району
м. Ки€вa)),
од-505

(назва виконавця послуг)

iнженера l -iКомiсiя оД-505 у складi: головного iнженера Волошиноi Н.М.,
категорii Лаврентьевоi T.I, майстра техдiльницi Загородньоi А.П.

з 25.04.2022 о.
(дата початку огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою: просп. ГepolB Сталi нграда,

по 29.04.2022
(дата завершення огляду)

1 встаЕовила:
1 . Житловий будинок, заг€tльна площа якого стано BtaTb 24 64 1 ,30 кв. м,

кiлькiсть квартир -3б0 шryк.
На прибудинковiй територii розмiщуються 2 дитячих та2 спортивних майданчики.

(перелiк елементiв благоустрою)
2. Технiчний стан житлового будинку та його прибудинковоi територiii:

Пiд час проведення огляду жилого будинку }гр 2б на просп. ГероiЪ ёта.пiнграда
комiсiя перевiрила cTall несучих та огороджувЕlльних конструкцiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи цо, гвп, хвп,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та прилеглу
територiю.

на момент п в1 ки виявлено:
лъ
з/п

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стаЕ
елемента (KoHcTpyKuii) будинку

Примiтка

1 Фундаменти В задовiльному cTaHi
2 Фасади В задовiльному cтaнi
_) Стiни В задовiльному cTaHi
4 Герметизованi стики Потребують поточного ремонту

Потребуе поточного ремонту5 Пiдлога
Потребують поточного ремонту6 Покрiвля
Потребують поточного ремонту7 Водостоки
Потребують капiтального ремонту8 Сходовi

маршi
клlтки, сходов1

В задовiльному cTaHi9 Балкони, лоджii, ганки
(огороджевня балконiв
l лоджlи

В задовiльному cтaнi
(заваренi заванта)кувЕlльнi клапани

10 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

2З,04.2020 р.)



11 Смiтгсзбiрнi камери
водоп вlд

Водопостачання вiдсутне в 2,3,8
пiд'iЪдах

l2 BiKHa п еб ь капlтального о
lз [Bepi Потребують замiни до пiдвальних

примiщень у |, 2, 5, 6, 7, 8,
9,10пiд.

Вхiднi групи Потребують капiтального ремонту
1-10 пiд.

l5 Козирки вхiдних груп Потребують капiтального ремонту
1-10 пiд.

lб Електрообладнання
(щитов4 мережi, будинкове
освlтлення

Потребують поточного ремонту

|7 Лiфти (машиннi примiщення,
две l машинних имlщень

працюють в паспортному режимi

l8 центрального

l9 Системи
водопостачання

гарячого Потребують капiтального ремонту

20 Системи холодного
водопостачання
i каналiзацii

Потребують капiтального ремонту
асфальтове локриття

2l Прибулинкова
(благоустрiй,

територiя
асфальтове

по иття

Потребуе ямкового ремонту

22 !итячi
(обладнання
майданчикiв)

маЙданчики
дитячих

Потребують
доукомплектацii сгlасними

вими елементами
2з Спортивнi майданчики Потребують капiтального ремонту

висновки koMicii: технiчний стан житлового будинку J\Ъ 26
на просп. ГероiЪ Сталiнграда, дитячих маЙданчикiв задовiльний, спортивнi
майданчики потребують капiтarльного ремонту. Житловий будинок придатний до
експлуатацll в весняно-лiтнiй перiод 2022року.
(оцiнка технiчн
наступний перiо

ого стану, висновок про готовнi
д)

сть до експJц/атацii жr,rтлового булинку у

Члени KoMicii: iнженер l-T категорii

Майстер техдiльницi

волошина Н.м

Лаврентьева T.I

!ата огляду <29> квiтня 2022 р,

,Ь

|4

Системи
опаJIення

Потребутоть капiта.гlьного ремонту

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-505

Загородня А.П.


