j]исповlси koMicii; технiтlrrий стан житлового будинку по пр. Героiв
Сталiнграда, бl та дитячий майданчик в задовiльному cTaHi.. Житловий
будинок придатний до експлуатацiТ в весняно-лiтнiй перiо д -2020р.
(оцiнка технiчного стану, висповок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiод)

Члени KoMicii: головний irrженер
iнженер I-i категорii
маистер тех.дlльницl

,Щата

огляду

<

1

3>квiтня 2020 р.

7

]_

Некрасова С.В.
рентьева T.I.

Мiлiкаева З.М.

3

Стiни

В задовiлыIому cTaHi

4

Герметизованi стики

ГIотребують поточного ремонту

5

Пiдлога

6

Покрiвля

В задовiльному cTaHi, в лiфтових
холах потребу€ замiни
Потребуе поточного ремонту

,|

Водостоки

Потребують поточного ремонту

8

Сходовi клiтки, сходовi
маршi
Балкони, лоджii, ганки
(огородження ба;rконiв i
лоджiй)
Смiттспроводи (клапани,
стовбури, шибери)
Смiтгезбiрнi камери
(волопровiд)

Потребус поточного ремонту

9

t0

В задовiлыrому cTaHi

В задовiльному cTaHi

11

BiKHa

Потребують поточного ремонту,
водопостачаннJI потребуе
вiдновлення в 1,2, З,4,5,пiд.
В задовiльному cTaHi.

l2

Щверi

В задовiльному cTaHi

11

lз Вхiлнi

групи

В задовiльному cTaHi

l4

Козирки вхiдrlих груп

Потребують поточного ремонту

15

Електрообладнання
(щитова, мережi,
будинкове освiтлення)
Лiфти (машиннi
примiщення, дверi
машинних примiщень)
Системи центрального
опtlлення
Системи гарячого
водопостачання
Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii
Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покритгя)
[итячилi, спортивний
майданчик (обладнання
майданчика)

Елекrрообладнання в
задовiльному cTaHi.

1б

l7
l8
19

|7

18

I

Лiфти прачrоють в паспортному
режимi

В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHi
I

В задовiльному cTaHi
Асфальтове покриття потребуе
ремонту

В задовiльному cTaHi

Акт
загальпого оI]JIяду жилого будипку,
розташованого за адресою: пр. Героiв Сталiнграда, б1
Умапець Г.М.
(П.I.П. майстра)

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

од-505

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдпис€tлися, комiсiя у складi: головного iнженера ОД-505
HeKpacoBoi С.В,, iнженера I-i категорii Лаврентьевоi T.I.. майстра тех..
дiльницi Уманець Г,М.

по 15.04.2020 р.

з 13.04.2020 р.

(дата початку огляду)

(дата завершення огляду)

провела позачерговий огляд жилого будинку за адресоIо:

пр. Героiв

Ста;riнграда, 61
1 встановила таке:

1. Житловий будинок,

загzLпьна площа
179 штук.

якого станови,гь 1 132З,7 кв.

м,

кiлькiсть квартир На прибудинковiй територii розмiщусться дитячий майданчик з елементами
благоустрою: гiрка
спуском:2шт., лавочка=Зшт., балансир:2шт.,
гойдалка:2шт., рукохiд=lшт., та спортивний майданчик: з внутрiшнiм
розмiщенням майданчика <ВоркАут>

зi

(перелiк елементiв благоустрою)

Техпiчllий стаII жилого булинку та його прибудиllковоi територii:
ГIiд час проведення огляду жилого булинку No 61 llo пр. Героiв
Сталiпграда комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних
конструкчiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики. покрiвлlо. пiллогу. BiKHa.
дверi, системи I_1O, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрооб:Iаднання, ди,гячi,
2.

спортивнi майдаttчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:
J\ъ

НаймеItуваrlrtя елемепта

з/лl

(ко

llcтpyKuii) будпп ку

Висllовок про техrliчllий cTalr
слсмеrIта (копструкuii)
будиllку

1

Фундамен,ги

В задовiльному cTaHi

1

Фасади

в задовiльному cTarli

Прим i,гка

