
Акт
загального огляду жилого булинку,

розташованого за адресою: просп. ГероIв Сталiнграла 11

Микитенко В.Г.

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

од-50l
(назва виконавця посlryг)
Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Шумiк Л.I.,
iнженера з органiзацii 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 заверtпення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: просп. Героiв Сталiнграда 1l
1 встановила таке:
l.Житловий будинок, загальна площа якого становить бЗ 88,1 0 кв. м,
кiлькiсть квартир - 88

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns l1 по просп. Героiв Сталiнграда

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкчiй, зовнiшнi та
BHyTpimHi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання та прилеглу територiю.
п и цьо виявлено:
Ns
зlrl

Найменування елемента
(конструкцii) будинк1,

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) булинку

Примiтка

l Фундамент В заловiльнол,tу cTaHi

2 Фасад В задовiльному cTaHi

J Стiни В задовiльному cтatli

4 Стики

5 Пiдлога

6 Покрiвля

В заловiльному с,ганi

[Iотребуе поточI{ого рем онт-у..

Водостоки,I

8 Сходовi кчiтки, сходовi п,rарп,ti Поrребують капiтального ремонту
2-3 пiд.
I] заjtовi,,Iьноrt), с,ганi9 Бапкони, лоджii. ганки

(огородхtення балкоttiв i лолжiй)

(П.I.П. майстра)

| 
В заловiльному cTaHi

| 

Потебrють поточного ремонту 
]

I



10 Смiттспроводи (клапаrtи.
стовбури. шибери)

I Iо,гребуюr,ь замiни шибери

1l Смiтгезбiрнi камери
(водопровiл)

В задовiльному c,t,aHi

lIотребують замiни в 3 пiд'rЭдi|2 В iKHa

13 !Bepi В задовiльному c,t,aHi

|4 Вхiднi групи Потребують поточного ремонту
2-3 пiд.

15 Козирки вхiдних груп В задовiльному cTaHi

16 Елекгрообладнання (щитова.
Mepexti, будинкове освiтлення)

Е;rектрощиr,ова r а e.-leK,tpoltepeжi
потребують капi,t,tlцьного ремон,гу

1,7 Лiфти (ьrашиннi приtчtiщенttя.

дверi машинних примiщеttь)
Працюють в паспортному режимi

18 Системи центрального олаlення В задовiльном1, cтaHi
l9 Системи гарячого

водопостачанIUl
В задовiльноплу cTaHi

20 Системи холодного
водопостачаннJI i каналiзацii

В задовiльному cTaHi

2| Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

Асфальтове покриття в

задовiльному cTaHi

Висновки Koмicii: технiчний став житлового будинку по
просп. Героiв Сталiнграда l 1 - задовiльниЙ.
Житловий будинок придатний до експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод 2020р.

(ouiHKa технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинк1, у наступний перiол)

Голова Koмicii: головний iнженер ОД-50l Шумiк Л.L

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

- Микитенко В.Г.

.Щата огляду < 09> квiтня 2020р

I

Майстер технiчноi дiльницi


