
Акт
?агального огляду жилого будинку,

розташованоrо за адресою: просп. ГероiЪ Сталiнграла 9

МlлкитеIIко B.I'.
(П.l П, MailcTpa)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлоRого фонлу Оболонського раЙону м. Киева>,

од_50l
(назва ви конавця пос.]чг )

Ми, шо нихtче пiдписа,rися, комiсiя у складi: начаJIьника Вангородськоi Я.П., iнженера з
органiзаuiТ експлчаr,ацii та ремонту l -oi категорii Пазюри Ю.Г., майстра техдiльницi
Микитеtrко B.l-, , зас,ryпник начЕlльника з благоустрою коваленко В.В.

з 28,09.2022о по 03.10.2022p
(аата початку огляду) (дата завершення огляду)

просп. ГероiЪ Ста,riнграла 9провела оtляд жиJlого булинку за адресою:
l встановила таке:
l. Житловий будинок, загальна площа якого становить |1792,60 кв. м, кiлькiсть квартир

214
На прибулинковiй територii розмi щено 2 спортивних маЙданчики

)

( перелiк елементiв благоустрою}

2. Технiчний стан жr|лого булинку та його прибудинковоI територii:
ПiД '1Дq ПРОВеДеННЯ ОГляДу жилого булинку Ns 9 на просп. ГЁроiв Стаrriнграла комiсiя
перевiрила стан несучих та огороджувalJIьних *оп"rрупчiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни,
стики, покрlв,lю, пlдлогу, BlKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзачir, лit}ти.
елекгрообладнання, спортивнi майданчики та прилеглу територiю
гI и llb0\| вия влено
Nl
з/п
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Kt)lIcщццц дин

Фундамепт
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8

Балкони, лоltжii, ганки
сходовi клiтки , сходовI марlл l

Цsrsр ол)кення баqконiв i лоL
tц

Висновок про технiчrплй стан
кон

Примiтка

В задовiльному cTaHi

В задовiльному, cTaHi

В задовilrьному cTaHi
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5 Пiллога

(]тики

Фасад

Потребують поточного ремонry .

По lребус капiталыlого ремонry

В задовiльному стай

ГIотребlтоть поточного ремонry

По капlтального eMolJе

замiни шибll l1
('uiTl l]цоводи (клапани,
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Воаостоки

e,rIel{eHTa
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В задовiльному cTaHi



ll В задовiльнQму cTaHi
(воло вlд
Смiттезбiрнi камери

BiKHal2
lj
I.1

.Г{верi

Вхiднi групи

отребуtоть замiни 2.3.5,6 пiд
В задовiльному cTa.Hi

отребують поточного ремонry
5,6 пiд.

п

п
4,
Потребу
4,5,6 пiд

ють поточного ремонry
Козирки вхiднrж груп

Електрооблалнання (щитова,
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lб
динкове освlтленнJl
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В задовiльному cTaHi

1,7
рацюють в паспортному режимiп

l8

l9
В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi
2() В задовiльному cTaHi

машиннl примtщення. дверi

истеми централ ьного опаленIUI

истеми гарячого водопостачанIlJl

системи холодного
водопостачання l каналiза
ГIрибулинкова територiя
( благоустрrй. асфальтове
I lL) иття

JIiфти (

)при\lа t.{HltI них ý,l ньIl(
(,

(,

ц1l

:lльтове покриття потебуе
( гроryар) капiтального pevoнTy
Асф

задовtльному cTaHi потребують
капlтальноr,о емо
ts
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сто и. шиое и)

Голова KoMicii: начаJlьник

Члени KoMicii: заступник на альника

с'портивнi майланчики
(обладнання )

Висновки KoMiciT: технiчн ии стан житлового булинку на
просп. Героiв Сталiнграла 9, спортивних майданчикiв - задовiльний. Житловий
булинок придатний до екс IIлуатац1l в oclнHbo - зимовий перlод 022 -202Зр.

(ошiнка технiчного стану, BtlcнoBoK про готовнiсть до експлуатацii жилою
будllн ку ас,ту пний перiод)
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ангородська Я. П

Коваленко В.В.

Пазюра Ю.Г

Микитенко В.Г,

lнжeнep l -оi категорii

майстер техдiльницi

f]aTa огляду <03> жовтня 2022р
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