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дитячий майданчик - задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатацii в
весняно-лiтнiй перiод 2020 року.
(ouiHKa технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилогобудинку у ltаступний
перiод)

Голова Koмicii: головIlий iнженер ОД-505 Некрасова С.В.

Члени KoMicii: iнженер 1-Т категорii Лаврентьсва T.I..

Майстер тех.дiльницi Загородня А.П.

Щата огляду (*19_) _березня_ 2020р,



4 Герметизованi стики В задовiльному cTalri

5 Пiдлога В задовiльному cTaHi

6 Покрiвля Потребуе поточного часткового
ремонту

7 Водостоки Потребуlоть поточного часткового
ремонту

8 Сходовi
маршi

клlтки, сходовl Потребують
пiд'rЪдах)

ремонту (4-х

() Балкони,
(огороджеIIIIя
лоджiй)

лоджll, ганки
балкопiв i

В задовiльному cTaHi

l0 Смiттепроводи
стовбури, шибери)

(клапани, В задовiльному cTaHi

l1 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

Потребус вiдновленIlя (4-х
пiд'iЪдах).Водопостачання
вiдсутне (3-у та 4-у пiд'iЪдах)

11 BiKHa В задовiлыIому cTarri

|2 !Bepi В 4-х пiд'iЪдах потрiбно
встановити HoBi дверi на покрiвлIо

lз Вхiднi групи В задовiльному cTaHi

l4 Козирки вхiдrtих груп В задовiльному cTaHi

l5 Електрообладнання
(щитова, Mepex<i, будинкове
освiтлення)

Електрообладнання
задовiльному cTaHi.

в

lб Лiфти (плашиltlri примiщення,
дверi лrашиtttIих примiщень)

ПрацIоtоть а rrаспортIlому режимi

\,7 Системи
опалення

центрarльного В задовiлыtому cTaHi

l8 Системи
водопостачання

гарячого В задовiльному cTarri

l9 Системи
водопостачання
кана-.,чiзацii

ХОЛОДIIОГО

l
В задовiлыrому cTaiIi

|7 Прибудинкова
(благоустрiй,
покриття)

територlя
асфальтове

Не вiдновлеIlо благоустрiй пiсля
проведення робiт працiвниками
ПАТ <Киiвенерго>

l8 Щитячi
(обладнаппя
майданчикiв)

майдаllчики
дитячих

Потребуrо,гь замilли елемсIIтill

I

I

I

I

I

I



AItT
загального огляду жилого будиllку,

розташоваIiого за адресоtо: пр-т Героiв Сталiпграда,54-а

Заго о А.п. КП <Керуюча компанiя з
обслуговування житлового

фонду ОболоЕського району
м, Кисва>,
од-505

(П.I.П. майстра)

(назва виконавця послуг)

Ми, цо нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного irrженера HeKpacoBoi С.В.,
iнженера 1-i категорii Лаврентьевоi T.L, майстра тех.дiльпицi Загородньоi А.П.

з 19.03.2020р. по 20.0З.2020
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд жиJIого булинку за адресоIо: проспект Героiв Сталi пграда,54-а
1 встановила таке:

(перелiк елемеrrтiв благоустроIо)

2. Техlliчпий стап жилого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns 54-а по пр-ту Г,Сталiнграда

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних коrлструкцiй, зовtIiшпi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKr,la, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик,lа trрилеглу територirо.
При цьому виявлено:

Лs
з/п

Наймепуваtrня елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стаII
елемента (конструкчii) булиlr ку

Примiтка

1 Фундаменти В задовiльному cTaHi

2 Фасади В задовiльному cTaHi

з Стiни

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 8940,50 кв. м, кiлькiсть
квартир - l44 штук.
На прибулинковiй територii розмiщусться 1 дитячий майданчик

В задовiльному cTatri


