
Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: просп. Героiв Сталiнграла 9-А

Микитенко В.Г.
(П.I.П. майстра)

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

од-501
(назва виконавця посrryг)
Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: нач:шьника Вангородськоi Я.П., iнженера з
органiзацii експлуатацii та ремонту l-оi 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. ГероiЪ Сталiнграда 9-А
i встановила таке:
l. Житловий будинок, загальна площа якого становить 20004,50 кв. м, кiлькiсть
квартир - З78
На прибулинковiй територii розмiщено дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоус,грою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинк1, л! 9-А на просп. ГероrЪ Сталiнграда

комlсlя перевlрила стан несучих
внутрiшнi стiни, стики. покрiвлю,

та огородж},вальних
пiдлоry, BiKHa, дверi,

конструкцlй|' зовнlшнl та
системи ЦО, ГВП, ХВП,

каналiзацii' лiфти, електрообладнання, дитячий майланчик та прилеглу територiю.
п и цьом виявлено:

Висновок про ,гехнiчний стан
eJe\{eHTa конс \,кuii) б динк
в задовi.lrьном ста ti l

Потребують капi-гаl ьного ремонту
сходовl кл1,1 ини
В задовiльному cTaHi

Nь

зlп
Найменування елемента
(KoHcTpyKuii) булинку

Примiтка

1 Фl,нламент
2 Фасад Цqцlебус поточного ремонту
3 CTiH и в задовiльно cTaHl
4 Стики ПотреQу,ють по I ()ttll()го рсмонту
5 Пiдлога
6 lIoK lвля

В задовiльному craHi
В задовiльrrому craHi

1 Водос,гоки Потребують по,l,()ч| Iого ремонту

8 Сходовi клiтки. сходовi маршi

9 Балкони. лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджiй)
Смiттспроводи (клапани,

ури, шибери)стовб
Потребують замiни шибери

I

,о 
]



lI Смiттезбiрнi камери
водоп овiд)

l2 BiKHa

lBepi

Вхiднi групи

l5 Козирки вхiдних груп

lб Електрообладнання (щитова.
мережi, будинкове освiтлення )

l7 Лiфти (машиннi примiцення,
дверl машинних примiщень)

I8 системи центрального
оtIацення

l9 Системи гарячого
водOпостачання

20 Системи холодного
водопостачання i каналiзацii

2l Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

22 !итячпй майданчик
(обладнання )

В заловiльному с raHi

Жалюзi потребукlть ремонту та
за}llни
Потребують вста rIовлення та
замiни на сходовiй клiтинi 1-3
пiд.
Потребують п()l ()чI{()го ремонту
д гий вихiд
В задовi,rьноьt1, t l alti

В задовiльному с raHi.

Працюють ts пасIlортному режимi.
Il ть K()}l кцii 3-й пiд.
Потребуютr, п()l ()чl l()го peNroHTy

Потребують поl ()rill()го ремонту

Потребують п()т,()чlltrго ремонту

Асфальтове покриl,тя потребуе
капiтапьного pe}loHтy

В задовiльном1 t aHi гарно-
технiчному cTaHi. потребус
доукомплектуваIlня сучасними
елементамrl

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будиrlку на
просп. Героiв Сталiнграда 9-Д, дитячий майданчик .- задовiльний. Житловий будинок
придатний до експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод 2022р.

(оцiнка TexHi чного стану, висновок прlr готс вн icTb ло експлуатацii жилого
булинку у наступниit перiод)

Голова Koмicii: начальник ОД-5

Члени KoMicii: iнженер l

маистер

.Ц,ата огляду <22> квiтня 2022 р.
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ська Я.П.

Пазюра Ю.Г.

Микитенко В.Г,у

Iз

l4

!, og! \i{-"


