
Акт
загального огляду жилого булинку,

розташованого за адресою: просп. ГероТв Сталiнграла 9

Микитенко В.Г.
(П.I.П. майстра)

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

Ilровели огляд житлового будинку за адресою: просп. Героiв Сталiнграла 9

l встановила таке:
l. Житловий будинок, загальна площа якого становить 11792,60
кiлькiсть квартир - 214
На прибу.чинковiй територii розмiщено 2 спортивних майданчики

кв. м,

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi тери,горii:
Пiд час проведення оглялу житлового булинку Л!9 на просп. Героiв Сталiнграла
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувчLпьних конструкшiй, зовнiшнi та

внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,
каналiзацii, лiфти., електрообладнання, спортивнi майданчики та прилеглу
територl ю.
l] и цьом виявJlено:

найменчвання елемента Прим iTKa

кон кцll б дин
Висновок про технiчний стан
елемента (KoHcTpyKuiT) булинку

N9

з/п
В задовiльному cTaHi1 Фундамент

В задовiльному cTaHi)

J

] Стики

Фасад

Стiни В за,,lовi-,lы lort1 с гаrri

Потребують lIоточного ремонту

] П iд.,tcrI а В заловi.ltьному с,ганi

6 Потребус поточного ремонту

7 По,гребують поточного ремонту

Потребують капiта,rьного ремонту8 Сходовi к.гIiтки, сходовi маршi
9 Балкони, лоджii, ганки В задовiльному cTaHi

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Ки€ва),

од-501
(назва виконавця послуг)
М",, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного itlженера Шумiк Л.l.,
iнженера з органiзачii експлуатацii та ремонту 1-i категорii Шембель Т.М.,
майстра технiчноi дiльницi Микитенко В.Г.

Покрiвля

Водос,гоки



Потребують замiни пIибериСмiтгспроводи (юlапани.

стовб и, шибе и
l0

Смiттсзбiрнi камери
водоп овlд

1l В задовiльному cTaHi

Потребують замiни 1.2,3,5, 6 пiдBiKHa|2
В задовi.пьному с,rанi

[Bepilз
Потребують поточного ремонту
4.5,6 пiд.

Вхiднi групи1.1

4.5.6 пiл.
Козирки вхiдних групl5

В задовiльному cTaHtЕлекгрообладнання (щитова,
нкове освiтлення)Nl ежi, б ли

lб

Прачюють в паспортному режимl|т

В задовiльному cTaHi

Лiфти (машиннi примiщення. дверl

Системи центрального опаJIення
\lаluинних имiщень )

l8

В задовiльному cTaHiСистеми гарячого водоIlостачанняl9
Ь задовiльному cTaHiсисr,еми холодного

опостачання t кан&гIlзаllllBo.,l

20

Асфальтове покриття потр
(тротуар) капiгального ремонту

ебусПрибуаинкова територlя
(благоустрiй, асфальтове

иттяIlo

]1

Б задовiльному cTaHi потр
e\lOHкапlтального

ебчютьСпортивнi майданчики
обладнання

22

ог дження ба,rконiв i лоджiй)

Висновки KoMicii: технiчний стан житлово

просп. Героiв Сталiнграла 9. спортивних ма

Житrrовий булинок придатний до ексltлуата

2021 р.р.
(ouiHKa технiчного стану, висновок про готовн

булинку у наступний пе

Голова коMicii: головний iнжеlrе

Майстер технiчноi

го будинку на

йданчикiв - задовiльний.
цii в осiнньо-зимовий перiол 2020-

icTb до експлуатацiI жилого

рiол)

Шумiк Л.I

Шембель Т.М

.Д,ата огляду < 02> жовтня 20

tI

Jr4,
Сы ,i.ý'* 'о,.

Потребують поточного ремонту

Члени KoMicii: iнженер l-i

Микитенко B.I-,

с]-


