
Акт
загального огляду жилого булинку,

розташованого за адресою: просп. ГероТв Сталiнграла 9

Микитенко В.f.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуточа компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м, Ки€ва)),

о -501
(назва виконавця послуг)
Мr, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: начмьника Вангородськоi Я.П., iнженера з

органiзачii 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 Сталiнграда 9
i встановила таке:
1. Житловий будинок, загыIьна площа якого становить 11792,60 кв. м, кiлькiсть квартир

-214
На прибулинковiй територii розмiщено 2 спортивних майданчики

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Л! 9 на просп. Героiв Сталiнграда комiсiя
перевiрила стан несучих та огороджувальних констру,кцiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни,
стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти,
електрообладнання, спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
п и цьо виявлено:

ПримiткаNs
з/rr

Найменування елемента
(конструкцii) булинку

Висновок про ,гехнiчний стан
елемента (конструкцii) булинку

l Фундамент В заl(овiльному cтaHi

В за:tовiltьному cTaHi2 Фасад

1 Стiни В заlцовi.lrьному cTaHi

Потребують поточного ремонту.l Стики

I Iiд":rога В задовi,ltьному cTaHi

Потребус капiта,-rьного ремонту6 Покрiвля

7 Водостоки Потребують 11оточного ремонту

Потребують капiтального ремонту8 Сходовi клiтки. сходовi маршi
9 Ба"rкони, лоджii. ганки

(огородження балконiв i лоджiй)
В за2цовiльному cTaHi



Смiттспроводи (клапани.
стовб и. шибе II

l0

В задовiльному cтaHiСмiттсзбiрнi камери
B1,Ilводоп

ll
Потребують замilrи 2,3,5.6 пiдBiKHa|2

lз
Потребують пt)Iочного ремонту
4,5,6 пiд.

Вхiлнi групиl4

Потребують tlоточного ремонту
4.5.6 пiл.

Козирки вхiдних групl5

в заловiльноtrлу cтaHtЕлектрообладнання (щитова,

динкове освlтлен}ljl\l ежi. б
lб

Працююr,ь в lIаспортному режимlЛiфти (машиннi примiщення, лвер
имlщеньмашинttих

l7

В за,llовi..ll bHotrly cтaHil8 системи центрального опrrлення

В задовiльному cTaHtСистеми гарячого водопостачанняl9
В задовiльному cтaHiСистеми холодного

опостачання t канаJIlзацl1вод
20

Прибудинкова територiя
(благоустрiй. асфальтове
по ит,тя

2| Асфальтове п()кр}tття потребуе
(тротуар) капiга.,ltьного ремонту

В заltовiльнолt1 cтaHi потребують
капl],ального ()

Спортивнi лtайданчики
обладнання

22

Потребують замirrи шибери

Висновки KoMicii : технiчний стан житлового будиlлку на

просп. ГероТв Сталiнграл а 9, спортивних майданчикiв - задовiльний, Житловий

будинок придатнии до експлу атацii в весняно-лiтнiй перiол 2022р.

(оuiнка технiчного стану, висновок про готовнlсть до експлуатацl
будинку у наступниii перiол)

Голова KoMicii: нача.J,lьник ОД-5

Члени KoMiciT: iнженер 1-оТ ка горll азюра Ю.Г.

майстер техдiльilицi Микитенко В.Г.

[ата огляду <22> квiтня 2022р.

l жилого

ка Я.П.

В заловiльнопrу cTaHi
.Щверi

-i\


