
Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: просп" Героiв Сталiнграда 7

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 пiдписа.,rися, комiсiя у складi: начаJIьника Вангородськоi Я.П., iнженера
з органiзацiТ експлуатацii та ремонту 1-oi категорii Пазюри Ю.Г., майстра
техдiльницi Микитенко В.Г.

з 18.04.2022р. по 22.04.2022р.
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: просп. Героiв Сталiнграла 7 i встановила
таке:
1.Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 6724,80 кв. м, кiлькiсть квартир
_88
2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:

Пiд час проведення огляду жилого булинку ЛЪ 7 на просп. Героiв Сталiнграда
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджув.uIьних конструкцiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa. дверi, системи ЦО' ГВП, ХВП'
каналiзацii, лiфти, електрообладнання та прилеглу територiю.

и цьо виявлено:
N9

з/п
Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновсlк про технiчний стан
елемен,га (конструкцii) булинку

Примiтка

1 Фундамент В задовiльноvу cTaHi

2 Фасади В задовiльнtlму cTaHi

Стiни3 В задовiлыltllл1 cTaHi

4 Стики В задовiльному cTaHi

Пiдлога В задовiльноvу cTaHi

б Покрiвля Потребl,е поl,оLtного ремонту

,7 Водостоки Потребl,ють поточного ремонту

8 Сходовi клiтки, сходовi маршi Потребl,ють капiтацьного

ремонту 1, З rriд'iЪди
9 Балкони, лоджiТ, ганки

(огородження балконiв i лоджiй)
В задовiльнсlltу cTaHi

5



l0 смiттспроводи (клапани,
и)стовб и. шибе

ll Смiтгезбiрнi камери
водоп Blll

|2 BiKHa

lз lBepi

l4 Вхiлнi групи

l5 Козирки вхiлних груп

lб Електрообладнання (щитова.
мережi, будинкове освiтлення)

|7 Лiфти (машиннi примiщення.
дверl машиtIних примiщень)

l8 Системи центрirл ьного опалення

l9 Системи гарячоI,о волопостачання

20 Системи холодного
водопостачання i каналiзацii

2l Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
пOкриття )

Поr,ребl,ють зам iни шибери

В задовiльноич cTaHi

В зirдовiлыlll.,t1 cTaHi

В задовiJ"Iьном! cTaнi

Потреб1 ють lIоточного ремонту

В задовiльноvч cTaHi

Електрощlтгова в задовiльному
cTaHi. Е.:rекrропrережi
потребують каrtiтального

0
працюtt,ть в llаспортному
е/кимl

Потреб1 ють капiтального
e]\l он-г\

Потреб1 ють капiтального
мо

Потреб1 юr,ь капiта,тьного
мон,

В задовiльноvл cTaHi

Висновки Koмicil: технiчний стан житлового будиFrк), на
просп. Героiв Сталiнграда, 7- задовiльний. Жиr.ловlrй будинок придатний до
експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод 2022 р

(оцiнка технlчного стану, висновок пр() готсsвlсть до експлуатацii жилого
булинку у наступниl"r перiод)

Голова Koмicii: начмьник ОД-

Члени KoMicii: iнженер l -оТ категорi

маЙстер техдiль и

ька Я.П.

азюра Ю.Г.

Микитенко В.Г.

.Щата огляду <<22>> квiтня 2022р.

\


