
Акт
}агального огляду жилого булинку,

ро}ташованого за адресою: просп. ГероiЪ Сталiнграла 9-А

Мик1.1тенко IJ.I '.

(П.I П, майстра)

КП кКсруюча компанiя з обслуговування
житлового фонлу оболонського району м. Киева>>,

од_50l
(назва вItконавця послуг)
Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: начальника Вангородськоi Я.П., iнженера з
органiзачiТ експлуатацii та ремонту l -оi категорiТ Пазюри Ю.Г., майстра техдiльницi
Микитенко В.[-,, заступник начаJIьника з благоустрою KoBa.lleHKo В.В.'

по З0 09.2022 р,
(лата початку огляду)

провела ог,ляд жиJlого будинку за адресою

На прибулинковiй теритоpll розмlщено дитячий майданчик
( перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний cTali жилого булинку та йоrо прибудинковоi територii:
Пiд чаС проведення огляду жилого булинку Iъ 9-А 'nu 

.,pb"n. i.epoiB Ста.,riнграда

з 26 09 2022р,

м кlлькlсть

комlсlя перевlрила стан несгiих
внутрiшнi с,гiн и, стики, покрiьчю.
каналiзацii, лitРти, електрообладнанн

та огороджувЕlJIьних
пiллогу, BiKHa, лверi,

конс-грукчiй, зовнiшнi та
системи ЦО, ГВП, XBII,

Jин

вия B_lleHo

наймеrrчвання елемента
ко нсlтрукцii)_ будинку елемента конс

менl,

я, дитячий,майданчик та прилеглу територiю.

Висровок про техrri.тний стан

гг
1 ] Фасал По с поточного мо

Стiни в задовtльно cTaHl
4 С,l,ики п поточного емо

[Jiдлога
Покрiвля
Волостоки

8 сходовi клiтки, сходовi маршi Потребуrоть капiтального ремонry
сходов1 кл,тиilи9 i Балкони. лоля<iТ. ганки В задовiльному cTaнi

(огородiкення балконiв i

1

Примiтка

В задовiльно стан1

в задовiльно cTaHl
По с поточногос о
Потребутоть поточноfо ремонry

l() еццrqцрs,сqд" (клапани. По еб ють замlни ш и

Дрцздсуl

I

лсlдlкiй )



lI В задовiльному cTaHiСмiттсзбiрнi камери

l2 BiKHa

и. шибе исто

волопровiл)

Жашозi потребують ремонry та
замlни
Потребутоть встановлення та
замiни на сходовiй клiтинi 1-3
пiд.

l+

1з

Вхiднi групи

/]Bepi

l5

Потребують поточного ремоЕту

В задовiльному cTaHi

вихtд

Потребус капiтального ремонту

l7 Праrпоють в паспортному режимi
замiни З-й пiд.По

I8 Потребу+оть поточного ремонту

l9

Козирки вхiдних груп

Електрообладнання (щитова,

Jliфти (машиннi прегмiщення,

Системи центрilльного
опалення

lб

Сrtстеми гарячого
водопостачання

иNl lщеньлв l машинних

е освiтлення)I{e erKl, динков

Потребують поточного ремонry

Потребують поточного ремонlу

Асфа.ьтове покриття потребус
капlтального ремонry

20

2]

22

Системи холодного
водопостачаrrнJI i каналiзацii
Прибулинкова територiя
(благоустрiй. асфальтове
IIо иl:тя

,.Щитячий майданwк
(обладнання )

В заловi,тьному caHiTapHo-
технiчному cTaHi, потребус
доукомплекryванIlJI, с)ласним и
елементами

висновкrt копri ciT: технiчний стан житлового будi"|нку на
просп. Героiв Сталiнграда 9-Д, дитячиЙ маЙда
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