
Висllовки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по пр. Героiв
Сталiнграда, 63-А в задовiльному cTaHi., Житловий будинок придатний до
експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод 2020р.

(ouiHKa технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiол)

Члени KoMiciT: головний iнженер Некрасова С.В.

iнженер I-i категорii аврентьева T,i.

майстер тех.. дiльницi Мiлiкасва З.М.

.Щата огляду <22>квiтня 2020р.
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J Стiни Поточний ремонт (обстукування

фасадноi плитки)
4 В задовiльному cTaHi

5 lliдлога В задовiльному cTaHi, в лiфтових
холах потребуе замiни

б Покрiвля Потребус поточного ремонту

7 Водостоки Потребуlоть поточного ремонту

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

В задовiльному cTaHi

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородженrrя балконiв i
лоджiй)

В задовiльному cTaHi

l0 Смiттспроводи (клапани,
стовбури, шибери)

В задовiльному cTaHi.

Потребують поточного ремонту,
водопостачання потребуе
вiдновлення в l пiд.

l1 Смirгезбiрнi камери
(водопровiд)

1t BiKHa В задовiльному cTaHi.

l2 Щверi В задовiльному cTaнi.

13 Вхiлнi групи В задовiльному cTaHi

l4 Козирки вхiдних груп В задовiльному cTaHi

15 Iiлектрообладнання
(щитова, мережi,
будинкове освiтлення)

Електрообладнання в
задозiльному cTaHi,

lб Лiфти (машиннi
примiщення, дверi
{ашинних примiщень)

Лiфти прачюють в паспортному
режи!,ri

Потребують поточного ремоIIту1,7 Системи центрirльного
опtlлення

l8 Системи гарячого
водопостачання

19 Системи холодного
водопостачання i
кана,цiзацii

1,7 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

Потебt,ють поточного ремонту

В зал,эвil.ьному cTaHi.

Герметизованi стики

Потреб,чють lIоточного ремонту 
|



Акт
загалыIого огляду }килого будипку,

розташованого за адресоrо: пр. Героlв Сталiнграда, б3-А
_IVliлiкасва З.М._

(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киева>,
од-505

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера HeKpacoBoi
С.В., iнженера I-i категорii ЛаврентьевоТ T.I., майстра тех,. дiльницi
Мiлiкаевоi З.М.

з 22.04.2020р по 24.04.2020р
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 5342,8 кв. м, кiлькtсть
квартир - 84штук.
На прибудинковiй територii розмiщуеться лави для вiдпочинку:2шт

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний cTall жилого булинку та його прибудиIlковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку ЛЭ 63-А по пр. Героiв

Сталiнграда комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувш]ьних
коl{струкцiЙ, зовнiшнi та внутрiшнi стilrи, стики, покрiвлlо, пiдлогу. BiKHa.

дверi, системи ЩО, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнанtля, дитячi,
спортивнi майдаltчики та прилеглу,гериторirо.
При цьому виявлено:

ль
з/п

Наймеllуваlrrlя елемента
(коllструкцii) булипку

ВисlIовок про тсхtIiчllий cTalt
елемеltта (копструкцii)
бvлиllку

Примir,ка

1 Фундаменти В задовiльнопrу cTaHi

2 Фасади В задовiльношtу cTaHi

провела позачерговий огляд жилого булинку за адресою пр.героiв
Сталiнграда. бЗ-А
i встановила таке:

I


