
Висllовки цомigЦi 191нilц4й 9тзн жиfл9в9,го Qулцнку п9 цр-lу Г.Стаrriнграда, 26,
дитячих майданчикiв - задовiльний, спортивних майданчик потребуе капiтального

ремонту . Житловий будинок придатний до експлуатацii в весняно-лi,гнiй перiод
2020 року.
(оцiнка технiчного cTalry, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилогобудинку у наступний
перiод)

красова C.I].

Члени KoMicii: iнженер 1-i категорii ентьева T.I.

Майстер тех.дiльницi Токар Ю.М.

{ата огляду <04_> березня_2020р.
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Голова KoMicii: головний iнженер ОД-505
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5 Пiдлога В 8-у та l0 пiд'iЪдах необхiдно
вiдремонтувати пiдлогу в

смiттезбiрних камерах.
6 Покрiвля Потребуе поточного ремонту

7 Водостоки Потребують поточного часткового
ремонту

8 Сходовi
маршi

клlтки, сходовl Потребують ремонту (10-х-ти
пiд'iЪдах)

9 Балкони,
(огородження
лоджiй)

лоджll, ганки
балконiв i

В задовiльному cTaHi або

10 Смiттепроводи
стовбури, шибери)

(клапани, В задовiльному cTaHi

11 Смiттсзбiрнi камери
(водопровiд)

Потребуе ремонту (10-х-ти
пiд' iЪдах),В одоп остачання
вiдсутне (8-у пiд'iздах)

l1 В iKHa Потребують ремонту (10-ти
пiд'iЪдах)

|2 [Bepi В l0-ти пiд'iЪдах потрiбно
встановити HoBi дверi на покрiвлtо

13 Вхiднi групи В задовiльному cTaнi

|4 Козирки вхiдних груп В задовiльному cTaнi.

l5 Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлеrlня)

Електрообладнання
задовiльному cTaHi.

в

lб Лiфти (мапrиннi примiщення,
дверi машинних примiщеяь)

Працюrоть в паспортному режимi

|7 Системи
опаJIення

центрального В задовiльному cTaHi

Системи
водопостачання

гарячого Потребуе капiтального ремонт},

19 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

Потребуе капiтального ремопту

11 Прибудинкова
(благоустрiй,
покритгя)

територlя
асфальтове

Асфальтове покриття потребуэ
часткового ремонту.

Потребують замiни елементlв18 flитячi
(обладнання
майданчикiв)

маиданчики
дитячих

l9 BHl маиданчикLIСпорти IrTyПо,гребуrоть ремо
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Акт
загального огляду жилого будипку,

розташованого за адресоIо] пр-т ГероiЪ Сталiнграла,2б

КП <Керуrоча компанiя з

обслуговування житлового

фонду Оболонського району
м. Киево,
од-505

(П,LП. майстра)

(назва виконавця послlт)

Ми, що нижче пiдписмися, комiсiя у складi: головного iнженера HeKpacoBoi С.В,,
iнженера 1-i категорii Лаврентьевоi T.I. майстра тех..дiльницi Токар IO.M.

з 04.0з.2020 по 06.03.202
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела оглял жилого булинку за адресою: оспект Ге oiB Сталiн 6

l l]стаIlовиJIа таке:

1. Житловий будинок, загЕuIьна площа якого становить 24 641',З0 кв. м, кiлькiсть
квартир -360 штук.
На прибудинковiй територii розмiщуються 2 дитячих та 2 спортивних майда чики

(перелiк елелrентiв благоустрою)

2. ТехlIiчllий стаII жилого булинку та його прибудипковоi r,ери,горii:
Пiд час проведення огJIяду жилого будинку Ns 26 по пр-ту Г.Стаliнграда

комiсiя тlеревiрила стан нес)пlих та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi та
внутрiпlпi стitти, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВГI, ХВП,
каналiзацii, лiфти, електрообладнаfiня, дитячi, спортивнi май.t{анчики ,l,a llриJIеглу
,гериторilо.

При uboMy виявлено:

Фасади

Стirrи В заr-(овiльному cтaHi

Nq

зlп
I-IаймеIrувапня елемента
(коrrструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (KorlcTpyKuii) будиrrку

Примiтка

1 Фуrtдаменти В задовiлыlому cTaнi

2 В задовiльному cTalri

1 Ге метизованl стики В задовiльному cTarIi

Токар Ю.М

)


