
(оцiнка технiчного cTalry, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилогобудинку у наступний
перiол)

Голова Koмicii: головний iнженер ОД-505 екрасова С,В.

peItTbcBa T.I.

Майстер тех.дiлы{ицi Токар IO.M.

ffaTa огляду <01_> квiтня_ 2020р.

a

Члени KoMicii: iнженер l-i категорii l

/;



5 Пiдлога В задовiльному cTaHi

6 Покрiвля Потребус поточного часткового

ремонту
1 I]одостоки Потребують поточIIого часткового

ремонту
8 Сходовi

маршi
клtтки, сходовl Потребують ремонту (З-* пiд

iЪдах)
9 Балкони,

(огородженrrя
лодх<iй)

лодж1l, гапки
ба,ткоlliв i

В задовiльному cTaHi

10 Смiттепроводи
с,говбури, шибери)

(клаrани, В задовiльному cтaнi.

11 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

Потребуе вiдновлення

11 Потребують ремонту (з 1 по 9
поверх)

12 Щвсрi Вlта3-й
встановити

пiд'iЪдах по,грiбtlо
HoBi дверi IIа

смiтгезбiрних камерах
1з В задовiльному cTaнi

|4 Козирки вхiдпих груп Потребують ремонту (3-х пiд'
iЪдах)

15 Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

Електрообладнання
задовirtьному cTaHi.

l]

16 Лiфти (машиннi примiщепня,
дверi машиlrних примiщень)

Працюють в паспортному режимi

1,7 Системи
опалення

цеI{тршIьного Потребуlоть ремонту

18

19

Системи
водопостачан}Iя

гарячого ПотребуIоть ремонту

Системи
водопостачання
каналiзацii

холод}Iого
1

В задовiлыlомtу cTaIli

Прибулинкова
(благоус,грiй,
покриття)

територlя
асt|а-пьтове

Не вiдновлено благоустрiй пiсля
проведення робiг праIliвниками
ПАТ <Киiвеrrерго>

18 ,Щитячi
(обладнанlrя
майдаячикiв)

маиданчики
дитячих

ПотребуIоть
обладнаrIня

додатковоl,о

Висllовки KoMiciT: техrtiчний стан житлового будиriку по пр-ту Г.Стшliнграда, З8

дитячого майданчика - задовiльний. Житловий булинок trрилатIlий до експлуатаrlii
в весtIяllо-лiтнiй rrерiод 2020 року.

В iKHa

I}хiдяi групи

I

I

I

I
I

l17
I



Акт
загалыrого огляду жилого будиlIку,

розташоваlIого за адресоrо: пр-т Героiв С,галilIграда,38

Тока ю.м КП <Керуюча компанiя з
обслуговуванIlя жи,шIового

фонду ОболоIIського райоrlу
м. Киева),
од_505

(l1.I.П. майстра)

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: гоJIовного iItжeHepa IJeKpacoBoi С.В.,
iня<енера 1-i категорii Лаврентьсвоi T.I., майстра тех.дi.ltьницi Токар IO.M.

з 01.04.2020р. по 03.04.2020
(да-га почаrк1, оглялу) (дата завершеtIня огляду)

l. Житловий будинок, загальна площа якого становить 6204,\0 кв, м, кiлькiсть
квартир -l07 штук.
На прибудинковiй територii розмiщуlоться l дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоус,грою)

2. Техпiчний cTall жилого будиllку та його прибудиtIковоi територii:
Пiд час проведеIlня огляду жилого будинку Ns 38 по пр-ту Г.С,галiнграла

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджуts€Lпьних консl,рукtliй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлIо, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО.' ГВП, ХВП,
каIIалiзацii, лiф,ги, електрооблад}Iання, дитячиЙ маЙдаIiчик та прилсглу,гсриторilо.
При цьому виявлеIIо:

N9

зlл
FIаймснуванrrя елемента
(конс,грукцii) будинку

Висновок про технiчrtий сl,аII

елемента (KolrcTpyKuii) бу.ltи н ку
11римi,гка

l Фундаменти

Фасали

С,гillи

В задовiльному с,гаrri

,) В задовiльному cTalIi

) В задовiльному cTaIIi

4 Герме,гизоваtтi стики В задовiлыtоллу cтalli

провела огляд жилого булинку за адресоIо: проспект Героiв Стшrirrграда.38
i встановила таке:

I I


