
Акт
загальноrо огляд}, жилого булинку,

розташованого за адресою: просп. Героiв Сталiнграда 9-А

Микитенко В.Г.
(П.I.П. майстра)

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

о -50l
(назва виконавця послуг)
Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у скJIадi: головного iнженера Шумiк Л.I.,
iнженера з оргаЕiзацii експлуатацii та peMoHTv l -i категорii Шембель Т.М.,
майстра технiчноi дiльницi Микитенко В.Г.

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

провели огляд житлового булинку за адресою: просп. Героiв Сталiнграла 9-А
l встановила таке:
1.Житловий булинок, загаJIьна площа якого становить 20004,50 кв. м,
кiлькiсть квартир - З78
На прибудинковiй територii розмiщено дитячий майданчик

(перелiк елементiв б. lагоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибулинковоi територii:
пiд час проведення огляду житлового будинку Ns 9-А на просп. Героiв Стаrriнграда

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкчiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi,, системи ЦО, ГВП, ХВП,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу територiю.
п и цьо вия влено:

Висновок trpo технiчний стан
елеN,ента ( ц]IIс]р!!] riT) б диtIк
В за,Iовi.,tь trtllt с taIIl
В jaдoBi.;rt,Hort cTaHl
В заловi.rrl,ном cTaHl
п к) гь поточного c\loIl
В заJовi.,tьноrt станl
lI еt) ( lIo l,очlIоl о см()
Потребl,ю гь поточного ремонту

Потребукl гь капi,гального ремонту
1-З сходсlвi юriтини

Ns
зlп
l
2

J

Найменування елемента

Фуttдамен,г
(KorrcTpyKui i) булинку

Фасад
Стiни

4
5 Пiдлога
6 Покрiвля
,7 Водостоки

8 Сходовi клiтки, сходовi маршi

9 Ба,rкони, лодлtii, гаrtки

11риrrir,ка

В за;Iовi;tьно -ган 
l

Стики



(огородження балконiв i
лоджiй)

10 Смiтгепроводи (клапани.
стовбури, шибери)

11 Смiттсзбiрнi камери
(водопровiл)

|2 BiKHa

1з lBepi

l4 Вхiднi групи

15 Козирки вхiдних груп

16 Елекгрообладнання (щитова,
мережi, будинкове освiтлення)

17 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

18

19

Системи ценlрilльного

Системи гарячого
oпil.,leHtUt

водопостачання
20 Системи холодного

водопостачаншI i кана,riзацii
2| Прибудинкова територiя

(благоустрiй, асфалы,ове
тtокрrггя)

22 .Щиrячий майланчик
(обладнання )

Потребукl гь замirtи шибери

В задовi;l l,HoM1, c,t aHi

Жа,чюзi гrо гребують ремонту та
заIIlIIи
Потребукl гь встановлення та
замiни на сходовiй клiтинi l-З
пiд.
Потребук-lть поточного ремонту
В задовiльttому cTaHi

Елеюропцlrтова та е;rекгромережi
п еб к ) l,b поточн()го монтч
Працюю,lr, в паспортному режимi

Потрсбr,кl гь IIo1,otIHoI,o ремон,гч

Потреб5 Kl гь IIоl,очного ремонту

Потребукrгь поточного ремонту

Асфальтове покритгя потребуе
капiта.,rыttlго ремон,tу

В задовi;t ьному caHiTapHo-
технiчноrtч cTaHi, потребус
доукомп,-Iскtування сучасними
елемента\lи

Висновки Koмicii: технiчний стан житлового будинку на
просп. Героiв Сталiнграда 9-А, дитячий майilанчик - задовiльний.
Житловий будинок придатний до експлyатаttii в осitrttьо-зимовий перiод 2020-
2021р.р.

(ouiHKa технiчного стану, висновок пllо го,t,овнiс-I,ь до експлуатацiТ жилого
булинку у нас !

Голова KoMicii: головний iнженер О Шчмiк Л,I.
ОбСrIУго

в

lo

Члени KoMicii: iнженер l-i категорl д!льн Шембель Т.М.
s

Майстер технiчноi дiльницi

,Щата оглялу < 02> жов,гня 2020року


