
Виеllовки KoMicii: техшiчний cTal( житлового будиIIку по llp-Ty [',С,галiнграда, 28

дитячого майданчика - задовiльний. Житловий будинок прилатtlий до
експлуа,гацii в весняно-лiтнiй перiол 2020 року.
(оцirlка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii хtилогобулиllку у наступtrий
перiод)

Голова KoMiciT: головний iнженер ОД-505 красова С.В,

Члени KoMicii: iнженер l-T категорii eHтbcBa T.I.

Майстер тех.дiльницi ар Ю.М.

Щата огляду (_10_> _березня_ 2020р.
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смiтгсзбiрних камерах.
6 Покрiвля Потребус поточного часткового

ремонту
,7 Водостоки ПотребуIоть поточIIого часткового

ремонту
8 Сходовi

маршi
клlтки, сходовl Потребуrоть ремонту (4-х-ти

пiд'iздах)
9 Балкоtrи,

(огородженllя
лоджiй)

лоджll, ганки
ба,,lконiв i

В задовiльному cTarIi

10 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

В задовiльному cTaHi.

l1 Смiтгезбiрнi камери
(волопровiд)

Потребус вiдновлення (4-х-ти
п iд'iЪдах).ВодопостачаIIня
вiдсутне ( 1-у пiд'iздi)

l1 BiKHa Потребують ремонry ( з l по 9
поверх)

\2 .Г{верi В 4-ти
встановити

пiд'iздах потрiбно
HoBl дверl
камерах та

l]

смiттсзбiрних
покрiвлtо .

Еа

I3хiдlIi групи В задовiльному cTaHi ( 1-З )п.
Вхiднi групи 4п потребуlоть
ремонту.

14 Козирки вхiдних груп Потребуlоть
пiд'iздах)

ремонту (4-х

i5 Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

16 JIiфти (машиrtlti примiщення,
.цверi машиIIних примiщеlrь)

Працlоють в паспортному режимi

В задовiлыtому cTaHi11 Сисr,еми центрального
опалення

18 Сисr,еми
водопостачання

гарячого В задовiлыIому cтalri.

19 Системи
водопостачаIIня
каналiзацii

холодного
1

каналiзацiя
водопостачання
cTaHi.

,га холоlчIс
задовiльн омуI]

|1 ПрибудиlIкова
(благоустрiй,
покритгя)

Асфальтове покриття потребус
часткового ремонту.

Потребуrоть замiltи елемеtt,гiв!итячi
(облалнаlllrя
майдаtrчикiв)

майданчики
дитячLlх

I

13

Електрощи,гова по,гребус peMolll,y. 
i

I

I

I

I

18

територiя
асфальтове



Токар IO.M КП <Керуlоча комItаллiя з
обслуговування житJIового

фонду Оболонського райоIIу
м. Кисва>,

(П.I.П, майстра)

о -505
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: гоJlовного iнжеltера HcKpacoBoi С.В.,
iнженера 1-i категорii Лаврентьевоi T.I., майстра тех.дiльницi Токар IO.M.

з l0.03.2020p.
(да,га почаr,ку огляду) (дата завершеIIня огляду)

лровела огляд жилого булинку за адресоlо: проспект Героiв Сталittr, рала,28
l вс,гаIIовила таке:

1. Житловий будиriок, загальна площа якого становить 8905,70 кв. м, Ki,ltbKicTb
квартир -144 штук.
На прибудинковiй територiТ розмiщуIоться 1 дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Техlriчlrий cTall жилого булиllку ,га його прибудиltковоi r,ериr,орii:
Пiл час проведення огляду жилого будинку Ng 28 lIo пр-ту Г.Сталiнграда

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджуваJIыlих коIrс,грукцiй, зовtliшtтi та
внутрiшнi стiни, с,гики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи tlo, ГВП, ХВП,
каналiзацii, тriфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу ,гери,горiю.

11ри uьому виявJIено:

Л'9

зlл
I-IаймепувапItя елемента
(коllструкцii) будинку

Висновок про технiчIIий стаII
елемеfi та (коllструкцii) булинку

Примir,ка

I ФуtIдаменти В задовiльному cTaHi

2 (Dасади В задовi.пыIому cTaHi

з Стirrи В задовiлыIому cTaHi

4 l-ерме,t,изоваtIi сr,ики

Пiдлога

I] заловi.ltыtому c,l,arI i

В 4- хпiл'iзлах lrеобхiлltо
вiдремонryвати пiллогу в

5

Акт
загалыIого огляду жилого будиltку,

розтапIоваIrого за адресоIо: пр-I, Гсроiв Ста.llillграда,28

по 1 i .0З.2020р
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