
Висцовки коцiýiii т9II1!:1цчЦ 9TзI! жцтд9!9|9 qуl]l4цку по пр::lу Г.Стшiнграда, 48-
задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатацii в весняно-лiтнiй перiол
2020 року.
(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилогобудинку у наступний
перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-505 екрасова С.В.

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

Майстер тех.дiлыlицi Загородня А.П.

,Щата огляду (_З0_) _березня_ 2020 р.
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4 Герметизованi стики В задовiльному cTaHi

Пiдлога В задовiльному cTaHi

6 Покрiвля Потребуе поточного
ремонту

час,гкового

7 Водостоки Потребують поточного часткового
ремонту

8 Сходовi
маршi

клlтки, сходовl В задовiльному cTaHi

9 Балкони,
(огородження
лолжiй)

лоджll, ганки
балконiв i

В задовiльному cTaHi

10 Смiттепроводи
стовбури, шибери)

(клапаltи, В задовiльному cTaHi.

Потэебуе вiдновлення
iздаi).Водопостачання
(4-у та 7-у пiд'iздах)

(7-х пiд'
вiдсутнс

l1 Смiтгезбiрнi камери
(водопровiд)

11 В iKHa В за.LIовiльному cTaHi

В 5-у та 6-у пlд
HoBi

iЪдах потрiбно
дверi навстансl]ити

смiттезбiрних камерах

1,2 ffBepi

1з В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHil4 Козирки вхiдних груп

15 Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

lб Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

\,7 Системи
опtLпення

центрального

18 Системи
водопостачанЕя

гарячого

Системи
водопостачання
каналiзацii

холодного
l

Прибудинкова
(благоустрiй,
покритгя)

Електрообладнання
задовlльному cTaнl.

lз

l9

Працюють в паспортному режимi

Потребуlоть ремонту

Потребуе по гсчного ремо}IT у.

Потребуе поточногоремонту.

Не вiдновлено благоустрiй пiсля
проведення робiт працiвниками

|7

ПАТ <Киiвен г,э))

5

Вхiднi групи

територiя
асфальтове

I



дк1,
11! q{ьц9го огJIяду 2киJrоrо будинку,

розташованого за адресоtо: пр-т Героiв Сталillграда,48

Загородня А.П. КП <Керуюча компанiя з
обслуговування житлового

фонду Оболонського району
м. Киева>,
од-505

(П.LГl. плайстра)

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Некрасовоi С.В.,
iнженера l-i категорii Лаврентьева T.I., майстра тех.. дiльницi Загоролньоi А.П.

З 27.0З.2020р.
(лата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: пDоспект Гепоiв Сталiнграла,48
1 встановиJIа таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 16 121,80 кв. м, кiлькiсть
квартир -250 штук.
На прибудинковiй територii розмiщуються -

(перелiк елементiв благоустрою)

2. ТехrliчlIий стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огJuIду жилого булинку ]ф 48 по пр-ту Г.Сталiнграда

комiсiя перевiрила стан несr{их та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi та
внуr,рiшнi с,гiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,
каналiзацii, лiфти, електрообладнаtrrlя та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

Ng

з/п
Найменування елемента
(коrrструкцii) будиrrку

Висповок про технiчний стан
елсмента (Kol rс,грукшiТ) булинку

11римiтка

l Фундаменти В задовiльному cTaHi

2 Фасади В задовiльному станi

Стiни В задовiльному cTaHiJ

по 31,03.2020р.
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