
Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: просп. Героiв Сталiнграла 11

Микитенко В.Г.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського раЙону м. Кисва))

од-501
(назва виконавця послуг)
МИ, ЩО НижЧе пiдписалися, комiсiя у складi: нач€}JIьника Вангородськоi Я.П., iнженера з
органiзацii експлуатацii та ремонту 1-оi категорii Пазюри Ю.г., майстра техдiльницi
Микитенко В.Г.

з l8.04.2022p. по 22.04.2022р
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: просп. Героlъ Сталiнграда 11 i встановила
таке:
1.Житловий будинок, загальна площа якого становить бЗ88,10 кв. м, кiлькiсть
квартир- 88

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:
пiд час проведення огляду жилого булинку Лq l l на просп. Героiъ Сталiнграда комiсiя

пеРевiрила стан несучих та огороджув:uIьних консr,рr,,кцiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни,
стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти,
електрообладнання та прилеглу територiю,
п и цьо виявлено:
J\b

зlл
Найменування елемента
(конструкuii) булинку

Примiтка

l Фундамент

2 Фасад

Висновок rrpo технiчний стан
елемента (консl рl,кцii) будин
В задовiльномч cтaHi

В задовirtьномy c,I aHi

к},

з Стiни В задовiльному cтaHi

4 Стики В задовiльномч cтaHi

5 Пiдлога В задовiльномч cтaHi

6 Покрiвля Потребус IIоl tlч ного ремонту
7 Волостоки

Сходовi клiтки, сходовi маршi Потребуlоть капiтального ремонту
2-3 пiд.

9 Баlкони. ;rоджii, ганки
(огtlродження бацконiв i лоджiй)

В задовiльнол"t1, c,t aHi

l0 Смiттспроводи (клапани,
стовбури. шибери)

Потребують залtiни шибери

I

]

I

Потребують IItlточного ремонту

8

I

I



ll Смiттсзбiрнi камери
(водопровiл)

В задовirtьномч cтaHi

В задовiltьному cтaHi

В задовi.ltьномч cr aHi

Потребують по rочного ремонту

В задовiльному cтaHi

|2 BiKHa

lз lBepi

l4 Вхiлнi групи

l5 Козирки вхiдних груп

lб Електрообладнання (щитова.
мережi. будинкове освiтлення)

Елек,трощltтова та електромережi
потребую,t ь поточttого ремонту

|,7 Лiфти ( машиннi примiщення.
дверi машинних примiщень)

Прачюю,гь в llilcпopTнoмy режимi

l8 С истеми центрaшьного опzшення
l9 Системи гарячого

водопостачання
20 Системи холодного

водопостачання i кана.lIiзацii
21, Прибулинкова територiя

(бл агоустрi й. асфа;lьтове
покриття)

В задовirtь HoMv сl aнl
В задовiльномч cтaHi

В задсlвi,rtь ном1, cr aHi

В задовiльному cr aHi

Висновки KoMiciТ: технiчний стан житлового будиIIку на
просп. Героiв Сталiнграла 11 - задовiльний.
Житловий будинок придатний до експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод 2022р.

(оцiнка технiчного стану, висновок про го,говнiсть до експлуатацi'i жилого
булинку у нас,гупний перiод)

Голова KoMicii: начальник О[ ка я.п.

Члени KoMicii: iнженер 1-оi pll

маЙстер техд

.Ц,ата огляду <22> квiтня 2022р.
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Пазюра Ю.Г.

Микитенко В.Г.


