
Акт
загального огляду жилого булинку,

розташованого за адресою: просп. Героiв Сталiнграла 7-А

Микитенко В.Г.
(П.I.П. майстра)

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

од-501
(назва виконавця послуг)

Мr, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Шембель Т.М.,
iнженера з органiзацii експлуатацii та ремонту l-i категорii Пазюри Ю.Г., майстра
технiчноi дiльницi Микитенко В.Г.

з 09.03.2021р. по l2.0З.202l р
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: просп, Героiв Сталiнгрма 7-А
l встановила таке:
l. Житловий
квартир - 2 16

будинок, загальна площа якого становить l1255,50 кв. м, кiлькiсть

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибулинковоТ територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку }li] 7-А нп просп. Героiв Сталiнграда

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувtulьних конструкцiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП.,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання та прилеглу територiю.
п и цьом виявлено:
N9

зlп
Найменування елемента
(KoHcTpyKuiT) булинку

Висновок про технiчний cTatl
елемента (кон кцii) б дин

Примiтка

l Фундамент

1 Фасад В задовiльному cTaHi

J C,I iни В задовiльному cTaHi
_+ Потребують поточного peMoHT,v

5 Пiдлога В задовiльному cTaHi

6 Покрiвля Потребуе поточного ремонту
7 Водостоки Потребують поточного ремонту

8 Сходовi клiтки, сходовi маршi Потребують капiтального ремонту

В задовiльномч cTaHi

Стики



9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
jIоджlй

анки потребують поточного ремонтуг

l0 Смiттспроводи (клапани,
стовб llи. шиб

Потребують замiни шибери

l1 Смiттезбiрнi камери
( воло вiд)

В задовiльному cTaHi

|2 BiKHa Потребують замiни з 2-го по 6-й
пlд lзди.

lз !Bepi Потребують встановлення на
технiчному поверсi I.3.5.6 пiд

l4 Вхiднi групи Потребують поточного ремонту

l5 пКози ки вхiдних ео ь II() гочIIоI () е ]!toIl
lб Електрообладнання (щитова,

свiтлення)]\,I ежi. б динкове ()

Електрощитова та електромережi
IIо ть капlтal,льного \loHеб

|7 Лiфти (машиннi примiщення.
имlщеньлве l i\Iаlпинних п

Прачюють в паспортному режимi

l8 Системи цен fl-,,lьного опалення емонII ео ють капlтального
l9 Системи гарячого

водопостачання
Потребують капiтапьного ремонту

20 Системи холодного
водопостачання i каналiза цll

Потребують капiтального ремонту

2l Прибудинкова територiя
(благоустрiй. асфальтове
по иття )

В задовiльному cTaHi

Висновки KoMici[: технiчний стан житлового будинку на
просп. Героiв Сталiнграла 7-А - задовiльниЙ.
Житловий будинок придатний до експлуатацl1 в весняно_лl тнiй перiод 202 l р.

(оцiнка TexHi чного стану. висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у насryпний перiол.1

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-50l Z4
Члени KoMicii: iнженер 1-i категорii

Майстер технiчноi дiл

Шембель Т.М.

Микитенко В.Г.
otik

оВ

!ата огляду к 12> березня 2

Пазюра Ю.Г.


