
Акт
загального огляду жилого булинку,

розташованого за адресою: просп. Героiв Сталiнграла 9-А

Микитенко В.Г.
(П.I.П. майстра)

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

од-501
(назва виконавця послуг)
Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у склалi: 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) (ла,га завершення оглялу)

провела огляд жилого булинку за адресою: просп. Героiв Сталiнграла 9-А
i встановила таке:
1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 20004,50 кв. м, кiлькiсть
квартир - З78
На прибудинковiй територii розмiцено дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку JY9 9-А по просп. Героiв Сталiнгрма

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувацьних конструкшiй, зовнiшнi та
BHyTpimHi стiни, стики, покрiвлю. пiдлогу. BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання , дитячий майданчик та прилеглу територiю.
п и цьом виявлено:
Ns
зlп

Найменування еле}lента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) булинку

Примiтка

l Фупдамент
2 Фасад

В задовi,тьном1, cTaHi
В задовi.-lьноrI1, cтaHi

Стiни В задовiльному cTaHi
4 Потребують поточного ремонту

В задовiльнолt}, cTaHi
Стики
Пiдлога

6 Покрiв,,rя В задовiльному cTaHi
,7 Волосr,оки

8 Сходовi к;riтки. сходовi маршi

По,гребують поточI Io1,o ремон,гу

ГIо,гребують каrtiтапьного ремонту
1-3 сходовi кпiтини

9 Балкони, лоджii, ганки
(огороджеtlня балконiв i

лоллtiй)

J

5
I

| 
В зааовiльномl,станi

I



Смiтгепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Поrребують замiни шибери

11 Смiтгезбiрнi камери
(водопровiд)

В задовiльному станi

I2 BiKHa Жапюзi потребують ремонту та
замiни

!Bepi Потребую,гь встанов.lення та
замiни на сходовiй клiтинi 1-3

пiд.
Вхiднi групи ГIо,гребую,гь IlотоLtного реллонту i-

3 triд. другий вихiд
Потребують pe:rroHTy 1-3 пiлl5 Козирки вхiдних груп

lб Електрообладнання (щи,гова.
Mepe;Ki, будинкове освiтлення)

Електрощитова та електромерехti
потребують поточного ремонту

I7 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Працюють в паспортному режимi

18 Системи ценlрального
опалення

Потребують поточного ремонту

Потребують поточного ремонтуl9 Системи гарячого
водопостачаннJl

20 Системи холодного
водопостачання i каналiзацii

По,гребують поточного ремонту

2| Прибудинкова територiя
(благоустрiй. асфшьтове
покритгя)

Асфалы,ове покриття потребус
каrriтаlьного peIroHT},

22 .Щитячий майдаttчик
(обладнання )

В задовiльном1 caHiTapHo-
технiчному cTaHi

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по
просп. Героiв Сталiнграла 9-А, дитячий майданчик - задовiльний.
Житловий будинок придатний до експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод 2020р.

(оцiнка ,гехнiчного стану. висновок про готовнiс,гь до сксплу;rгацii жилого
булинку у наступний перiо.r)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-50l

Члени KoMicii: iнженер l -i категорii

Майстер технiчноi дiльницr

[ата огляду < 09> квiтня 2020року

Шчмiк Л.I.

Шембель Т,М.

Микитенко В.Г.
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