
Акт
загального огляду жилого булинку,

розташованого за адресою: просп. ГероТв Сталiнграда 9

Микитенко В.Г.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Кисва>,

од-501
(назва виконавця послуг)
Ми, що нижче пiдписапися, комiсiя у складi: головного iнженера Шумiк Л.I.,
iнженера з органiзачii експлуатацii та ремонту l -i категорii Шембель Т.М.,
майстра технiчноi дiльницi Микитенко В.Г.

з 06.04.2020р. по 09.04,2020р.
(дата початку огляду) (лата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: просл. Героiв Сталiнграда 9 i
встановила таке:
1. Житловий булинок, загальна площа якого становить 1|792,60 кв. м, кiлькiсть
квартир - 214
На прибудинковiй територii розмiщено 2 спортивних майданчики

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його п рибуди нковоТ територii:
Пiд час проведенЕя огляду жилого булинку Nq 9 по просп. Героiв Сталiнграда
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкчiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, лверi, системи ЦО, ГВП' ХВП,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання, спортивнi майданчики та прилеглу
територiю.
п и цьо виявле}lо:
Ns
з/п

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) булинку

Примiтка

l В задовi.,rьному cTaHi

2 Фасад В задовiльному cTalli

з Стiни

4 Стики Потребують поточного ремонту

В задовiльному стапi5 Пiдлога

Покрiвля6

,7 Водостоки

В задовiльноьtу cтaHi

l lо,гребчю,гь IIо,IочII()l,о pe\.1oн,l,y

I [оrребують капiтаtьного ремонту
1-6 пiд.

8 Сходовi юriтки, схоловi маршi

Фундамент

| 
В заловiльному cTaHi

I



9 Балкони, лодrкii, ганки
(огородження балконiв i лолlкiй)

В задовiльному cTaHi

10 Смiтгспроводи (клапани.
стовбури, шибери)

ll Смiттезбiрнi камери
(водопровiл)

В задовiльному cTaHi

|2 BiKHa В задовiльному cTaHi

fiBepi В задовiльному cTaHi

14 Вхiднi групи Потребують поточного ремонту

15 Козирки вхiдних груп В за;цtlвiltьнсlп,tу с,ганi

В заловiльному cTaHi16 Елекrрообла.Iцнання (щитова,
Mepeltti, будинкове освiтлення)

|1 Лiфти (машиннi примiщення, дверi
машинних примiщень)

Працюють в паспортному режимi

18

19 Системи гарячого водопостачання В задовiльному cTaHi

Систепtи холодного
водоIIос,гачаншl i канацiзацi r

В задовiльному cTaHi

21 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

Асфа"rьтове покритIя потребус
капiтального ремонту

22 Спортивнi майданчики
(обладнанrrя )

В заловiльнtlмч с,ганi потребують
KaIriTalbHoгo ремопту

Висновки Koмicii: технiчний стан житлового будинку по
просп. Героiв Стаrriнграла 9, спортивних маЙданчикiв - задовiльний.
Житловий будинок придатний до експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод 2020р.

(оцiнка технi.тного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-50l Шумiк Л.I.

Члени KoMicii: iнженер 1-i категорii Шембель Т.М.

Майстер технiчноi дiлыlи ul Микитенко В.Г.

,Щата огляду < 09> квiтня 2020р

Потребують замiни шибери 
l

I

13

Системи центрального опалення 
| 
В заловiльному cTaHi

I

20

Z4q


