
Акт
загального огляду жилого булинку,

розташованого за адресоlо: просп. Героiв Сталiнl,рала 7-А

Микитенко В.Г.
(П.I.П. rtайстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговуванtlя
житлового фонду Оболонського раЙону м. Кисва>,

од-50l
(назва виконавця послуг)

Ми, цо нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Шумiк Л.I.,

iнженера з органiзацii експлуатацiТ та ремонту 1-i категорii Шембель Т.М.,
майстра технiчноi дiльниlti Микитенко В,Г.

з 28.09.2020р. по0 2.10.2020o
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провели огляд житлового будинку за адресою: просп. Героiв Сталiнграла 7-А
l встановила таке:
l.Житловий будинок, загzLпьна площа якого становить l 1255,50

кiлькiсть квартир - 2lб
кв. м

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територiТ:
Пiд час проведення огляду житлового булинку Nl7-А на просп. Героiв

Сталiнграда комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкчiй,
зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiв.ltю, пiллогу, BiKHa, лверi, системи IlO,
ГВП., ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання та прилеглу територiю.
Il и цьом виявлено:

Найменування елемента Висновок про технiчний стан Приrrir ка

( кон кцll дин слемента конс KuiT) б линк()
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В заловiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

В заловi.,lьноtчtу cTaHi

I1оlреб1 ю I ь IIоl,очн()1,0 pcNloн I)

В задовiльному cTaHi

IIотребус поточного ремонт),

Фундамент

Стики

Стiни

Пiдлога

Покрiвля6

Водостоки Потребують поточного ремонту

ГIо,гребують капiтап ьного ремонт},Сходовi клiтки, сходовi маршi

Ганки потребують поточного ремонту9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i

лоджiй)

Фасад

7
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ll Смiтгсзбiрнi камери
Водо овlд

В задовiльному cTaHi

|2 BiKHa Пот б ють замiни l -6 пiд.
lз flBepi

11 BxilHi групи Потребують поточного ремонту

l5 Кози ки вхiдних lI гI ,гь поточноI,о }l()
lб Елекгрообладнання (щитова,

\I ежi, б /lинкове освiтлення)
Елекгрощитова та елекгромережi
п еб ють капIтального с lll ()

|7 Лiфти (машиннi примiщення,
лве l машинних п им lцень

Прачюють в паспортному режимi

l8 системи цен bHo1,o опчlлення
l9 Системи гарячого

водопостачання
Потребують капiта,rьного ремонту

20 Системи холодного
водопостачання i канапiзацii

Потребують капiтал ьного ремонту

21 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтовс
по иття )

В задовiльному cTaHi

Смiтгепроводи (клапани, Потребукlть замiни rrlибери
стовб и, шибе и

Висновки KoMiciT: технiчниЙ стан житлового будинку IIа
просп. Героiв Сталiнгра.uа 7-А - задовiльний.
Житловий булинок придатний до експлуатацii в осiнньо-зимовий перiод 2020-
2021р.р.

(оцiнка технlчного стану! висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер О Шумiк Л.I

Члени KoMicii: iнженер 1-i кат ШембеrIь Т.М.

Майстер технiчноi дi Микитенко IJ.I'.

flaTa огляду < 02> жовтня 2020р.
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Потребують встановJення на
t ехнiчному поверсi l.].5.6 пi.r

Потребують капiтального ремонту


