
Акт
ЗаГального огляду жит,цового бу,,tи ll tc1,,

розташованого за адресоtо: просп. Героlв ()талirrграла, 48

Загородня Д.П. КП <Керl,юча комttаrriя з

обслуговl,ваtIIlя жrlтлового
tРонлу ОболоЕського райоrrу
м, Ки€ва),
о -505

(llaзBa вrtконавttя ttос:tt,г)

iнясенера l-i

(П.I.П. майстра)

ii

Комiсiя од-505 у складi: головного irrженера ВолоlшlлIlоi FLM.,
категорii Лаврентьевоi T.I, майстра техдiльницi Загоро,чlrьсli А.[1.

з 21.04.2022р. по ]5.0.1.2022
(даr,а rIочатку огляду) (.,lit га заllс])tIIсннri оI-j]яjt) )

IIрове.та ог,цяд житлового булlrнку за адресоlо просп. Г'ероiв Сталiн 48ll at

l встаIIовила:

1 . Житловий будинок, загaчIьна площа якого cTaHoBltTb 1 6
квартир -250 штук.

l21,80 кв. lt, кiлькiсть

2. Технiчний cTatI житлового будинку та його прибудll l| l{oBoT TepиTtlJriT:
Пiд час проведеннJI огляду житлового бУЛинк1, N!] 48

на просп. Героiв Сталiнграда комiсiя перевiрила стан несччих та огороjl)l(уI]а-Ilьних
конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiв,.lttl, Пi;utоl.r,, BiKпa..,rBepi.
систеN,Iи цо, гвп, ХВП, канаriзацii, лiфти, електрооб.паJIнаrlн; 1.1t llрllлегл},
TeptlTopito.
При rtboMy виявлено:

В и сновок
елеN,tента

l,exII]tlI]IlIl с,гilII llримir,капро
конст rirtii () J(иI.1Ky

В задовiльном c],atIl
В задовiльнопл cTatl l

В задовiльном стаtI1
В задовiльном cTalIl
В задовiльно cTa}i l

Пот еб € поточно],о
Пот еб ПоТоtiII(

peMoI ITy

лl9 р9п49Iцу
Потребукlть капir,ал ьного peNIoHTy

J,]!

зlп
найменl,вання
конс кцll о

елеN,IеI{та

диtI
] Фундаменти
]
J

rDасадлt

Стiни
4 Герплетизованi стики

Пiдлога
6 Покрiвля
1 В одостоки
8 Сходовi

маршri
клlтки, сходовl

9 Балкоrltл, лодяtii, rанки

5

В задовiльноплr, с,гаt ti

г--





(огородження ба:lконiв
i lrолжiй)

l0 Смiттепроводи
сr,овбури, шибери)

(клапани,

11 Смiтгсзбiрrri камери
(волопровiд)

12 BiKHa
lз ffBepi

14 Вхiднi гр\/пIi В задовiльнопл1, cTarti
l5 l(оз ки вхlдних груп
1б Електрообладнання

(щитова, пtережi, будинкове
освiтлення)

11 Лiфти (маrIlиннi прилtiulення,
,lBcpi rlamIlHlltrx примiщень)

l8 сrtстепли
опалення

центрального

l9 Систел,tи
водопостачання

гарячого

20 Систелли
водопостачання
iканалiзацii

хололного Потребуе поточного l)eMotlTy

]l територiя
асфальтове

В задовiльному cTlilli (заварен i

завантажувальнi клаIlаtIlI
l 9.0з.2020
Водопостачаltня BilLc),гttr. 4.7 rri_ц,

В задовiльнопл стаrt i

Потребlтоть поточного ремон,гу в
машинне примiщення 1,2,З,4,5,6,7
пiд.

В задовiльно C,I,aI I l

Потребчють поточн() го рс\lоIrгу

Працtоtоть в паспор,г]IоNrt, peiKltMi

Потребуе поточного l)c.\I о I IT},

В задовiльному cTarli

В задовiльному cTarri

lJисllовки KoMiciT: Texнi
I{a просtl. Героiв.Сталiнграда
експлуатацii в весняно-лiтнiй

чний стан житлоl]оt.о булиrrкч JY,] 48
- задовiльний. Житлоlзиl"l булиrlок прlIдатнllй ло

перiод 2022 року.
(о rlit 1л1 1a*,,i чного стану, висtIовок про готовнiсть до експл1 irt allii аil l,J Jl()t}()I.o бr,дtл н Kr, r,

Голова Koпlicii: головниЙ iнженер ОД-505,l'

Llлени KoMicii: itlNieHep l-i категорii

Майстер техдiльЕицi

I] o.1otrtlr rra I l.N,I

Лаврен,гьсва T.I

загоllодttя А.П.

.Щата огrtяду <25> квiтня 2022 р.

t

_Г-______]

t

Прибудинкова
(благоустрiй,
покриття)


