
Висllовки KoMicii: технiчlIиiл стан жиlлового булинку по просп. I'ероiЪ
Сталiнграда, 59 та дитячий майданчик в задовiльному cTaHi.. Житловий
будинок придатний до експлуатацii в весняно-лiтrriй перiод 2020 р..

(оцiнка технiчного стаrту, висновок про готоввiсть до експлуатацii жилого
булинку у насryпний перiод)

Члени KoMicii: головний iнженер Некрасова С.В.

iнженер I-i категорii ренть€I]а T.I.

маистер тех,дlльницl манець Г.М.

.Щата огляду <13 >квiтня 2020р.



Герметизованi стики Потребують поточного peмoнl,y

5 Пiдлога В задовiльному cTaнi, в лiфтових
холах потребуе замiни

6 Покрiвля В задовiльному cTaHi.

,7 Волостоки Потребують поточного ремонту

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Потребус поточного ремонту

9 Балкони, лоджiТ, ганки
(огородження балконiв i
лоджiй)

В задовiльному cTaHi

10 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

В задовiльному cTaHi

l1 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

Потребуrоть поточного ремонту,
водопостачання потребуе
вiдновленrrя в 1,2, 3,4,5пiд.
В задовiльному cTaHil1 BiKHa

12 !Bepi

lз

l4 Козирки вхiлних груп

15 Електрообладнанrrя
(щитова, мережi,
будинкове освiтлення)

lб Лiфти (машиннi
припtiщення, дверi
машинних примiцень)

l7 Системи центрaшьного
опалення

l8 Системи гарячого
водопостачання

19 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

|7 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

l8 ffитячий майданчик
(обладнання майданчика)

В задовiпьному cTaHi

В задсвiльному cTaHi

В задсцliльному cTaHi.y

Електрс,обладнаннJl в

задовiльtlому cTaHi.

Лiфти цlаurоrоть в паспортному
режимi

Потребуlоть поточIlого ремонту

Потребуюrr, поточного ремонту

Потребуlот;, поточного ремонту

В задовiльно:лу cTaHi

В задовiльноrtу cTaHi

4

Вхiлнi групи



А к,г
загального огляду жилого будинку,

розташоваttого за адресою: пр. Героiв Сталillграду,59
Упrапець Г.М.

(П.I.П. майстра)

КП <Керуlоча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Кисва),
од-505

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписмися, комiсiя у складi: головного iнженера ОД-505
Некрасовоi С.В., iнженера I-i категорii Лаврентьевоi С.В,. майстра тех..
дiльницi Уманець Г.М.

з 13.04.2020 р. по 15.04,2020 р.
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела позачерговий
Стмiнграду,59

огляд жилого булинку за адресою: IIр._Д9р9iц

l вс,гановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 11ЗЗ1,40 кв. м,
кiлькiсть квартир - 179 штук.
На прибудинковiй територii розмiщуеться дитячий майданчик: лави для
вiдпочинку:2шт,пiсочник=lшт,гойдалки :2шт, гiрка зi спуском:lшт,
карусель: 1 шт, балансир= 1 шт

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Техпiчllий стан жилOго булинку та його прибудипковоi тери,rорii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns 59 по пр. ГероТв

Сталiнграду комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних
коlrструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлtо, пiллогу, BiKHa.

дверi, системи ЩО, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майланчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

лъ
з/rI

НайменуванIlя елемепта
(коllструкцф булппку

Висrrовок про техrriчllий cTarr
елемеlIта (копструкuii)
булинку

В задовiлыIому cTarli

Примiтка

1 Фуrtдlаменти

Фасали В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHiСтiпи

1


