
Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за алресою: просп. ГероТв Сталiнграла 7

Микитенко В.f.
(П.I.11. майстра)

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

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

з 28.09.2020р. по 02.10.2020p
(лата початку огляду) (дата завершення огляду)

провели огляд житлового бу,цинку за адресою: просIl. ГероТв Сталiнграltа 7

i встановила таке:
1.Житловий булинок, заг€Lпьна площа якого становить 6724,80 кв. м,
кiлькiсть квартир - 88
2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:

Пiд час проведення огляду житлового булинку Ng 7 на просп. Героiв Сталiнграла
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi тa
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю,, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання та прилеглу територiю.
п и цьом виявлено:

Висновок про технiчний стан
елемента ( конст кцiТ) б динк

N9

зlп
Найменування елемента
(конструкчiТ) булинку

Примiтка

l Фундамент В задовiльному cTaHi

2

J

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

.l

Фасади

Стiни

Стики

5 Пiдлога

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

6 Покрiвля Потребус поточного ремонту

,7 Водостоки Потребують поточного ремонту

8 Сходовi клiтки, сходовi маршi

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i лолжiй)

l0 Смiттспрtlводи ( клапани.
стовбури. пrибери)

IIотребукlть замiни шибери

Потребують капiтального

1емонту 1_3 пi.r.
В задовiльному cTaHi



ll

В задовiльному cTaHt|2 BiKHa

В задовiльному cTaHi!Bepil)

Потребують поточного ремонтуВхiлнi групиl4

В задовiльному cTaHiКозирки вхiдних групl5
Електрощитова та
елекIромережi потребують

t'I()капlтtL,Iьного

lб

Працюють в паспортному
e)t\- !l \l l

Елеюрообладнання (щитова,
мережi, будинкове освiтлення)

лве l машинних II и}tlU]ень
l7

Потребують капiтал ьного
с}1()н

Системи центраJ] ьного оIIiLIенняt8

Потребують капiта,rьногоСистеми гарячого водопOстачанняl9

Потребують капiтал ьного
\1()

Системи холодного
опостачання l канаJltзацltвод

20

В задовiльному cT,aHi2| Прибулинкова територtя
(благоустрiй, асфальтове
по иття )

Смiтrезбiрнi камери Ь задовiльному cTaHi

водоп овiд)

Висновки KoMiciT: технiчний cтali житлового будинку на

202 1р.р.

просп. Героiв Сталiнграда, 7- задовiльний.
Ж"rпо""Й будинок придатний до експлуатацii в осiнньо-зимовий перiол 2020-

(оцiнка технiчного стану, висновок про гото
булинку у наступний

BHicTb до експлуатацii жилого
перiол)

Голова KoMiciT: головний iнженер ОД-50l

Члени KoMicii: iнженер l -Т кате

Майстер технiчноТ

,Щата огляду < 02> жовтня 2

lIlvMiK Л.l.

Шембель Т.М.

Мики,генко В.Г.
о о4

пOв0

Лiфти (машиннi примiщення,

ремонl,},


