
Акт
загального огляду жилого булинку,

розташованого за адресою: просп. Героiв Сталiнграла 9

Микитенко В.Г.
(П.I.П. майстра)

КП кКеруточа компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киева>,

од-501
(назва виконавця пос,пуг)

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

з 09.03.2021р. по l2.03.2021p
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: просп. Героiв Сталiнграла 9
i встановила таке:
l. Житловий будинок, заг€Lпьна площа якого становить 11792,60 кв.
квартир - 2l4
На прибудинковiй територii розмiщено 2 спортивних майданчики

м, кlлькlсть

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns 9 на просп. ГероТв Сталiнграла комiсiя
перевiрила стан несучих та огороджувшIьних конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi
стiни, стики, покрiвлю, пiллоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП' каналiзацii,
лiфти, електрообладнання., спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
п и цьо виявлено:

ПримiткаВисновок про технiчний стан
елемента (конструкцiТ) булинку

Nq

з/п
Найменування елемента
(KoHcTpyKrtiТ) булинку

В задовiльному cTaHil Фундамент

В задовiльноlчtу cTaHi2 Фасад

В задовiльному cTaHi3

Потребують поточного ремонту1 Стики

В задовiльному cTaHi5 Пiдлога

Потребус поточного peмoHT,vПокрiвля

Потребують поточного ремонту7 Водостоки

Потребують капiтального ремонту8 Сходовi клiтки, сходовi маршi
9 Балкони, лоджii, ганки

(огородження балконiв i лоджiй)
В задовiльному cTaHi

Стiни

6



l0 Смiттепроводи (клапани,
сr,овб и. шибе ll

Потребують замiни шибери

ll CMiTTe збiрнi камери
(водоп овiд)

В задовiльному cTaHi

12 В iKHa Потребують замiни 1,2.З,5,6 пiд
lз lBepi В задовiльному cTaHi

Вхiлнi групи Потребу
4,5,6 пiд

ють поточного ремонту

l5 Козирки вхiдних груп Потребу
4.5,6 пiд

ють поточного ремонту

lб ектрообладнання (щитова.Ел

тлN{ б инкд ()в вос IlяII )

В задовiльному cTaHi

1,7 машиннi примiшення. дверi
машинних имlцень
Лiфти (

рацюють в паспортному режимiII

l8 истеми центрaLтьного опапенняс В задовiльному cTaHi

l9 истеми гарячого водопостачанняс В задовiльному cTaHi
20 системи холодного

волопостачання i каналiзацii
В задовiльному cTaHi

2l рибудинкова територiя
(благоустрiй', асфальтове
IIо иl,тя

п :uIbToBe покриття потребус
(тротуар) капiтального ремонту

Асф

22 Спортивнi майданчики
(обладнання

задовlльному cTaHi потребують
капlтzulьного емо
в

Висновки KoMicii : технiчний стан житлового будинку на
просп. ГероiЪ Сталiнграда 9, спортивних майданчикiв - задовiльний.житловий будинок придатний до експлуатацll в весняно -лlтнlи перlодоцlнка техн!чного стану, висновок про готовн lcTb до експлуатацii жилого

будинку у наступний перiол)

202|р.

Члени KoMicii: iнженер l -i ка

Майстер технiчно

!ата огляду < 12> вересня

Пазюра Ю.Г.

Микитенко В.Г.Е
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