
,"."rr",rо.о ".jo}Jn""го будинку,
розташовапого за адресою: пр. ГероiЪ Сталiнграда,59-А

Уманець Г.М. КП <Керуюча компанiя з
обслуговування житлового фонду
Оболонського району м. Киева>

од-505

(П.I.П. майстра)

(назва виконавця послlт)

Ми, що нижче пiдписЕцися, комiсiя у ск.гrадi: головного iнженера ОД-505
Волошиноi Н.М., iнженера I-i категорii Лаврентьевоi T.I., майстра тех. дiльницi
Уманець Г.М,

з 14.09.2020р. по 17.09,2020 р.
(дата початку огляду) (лата завершення огляду)

l встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 5359,6 кв. м, кiлькiсть
квартир - 84 шryк.
На прибудинковiй територii розмiщуеться лави для вiдпочинк5 2 шт

(перелiк елементiв благоусцою)

2. Технiчний стан жплого булпнку та його прибудппковоi територii:
Пiд час проведенЕя огJlяду жилого будинку Ns 59-А по пр. Героiв

Сталiнграда комiсiя перевiрила стан несr{их та огороджувЕuIьних конструкцiй,
зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи
ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi
майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виJIвлено:

лl!
з/п

Найменувашня елемента
(KoHcTpyKuii) будипку

Висновок про технiчrrий стан
елемента (конструкцф
будинку

7 Фасади В задовiльному cTaHi

Стiни

провела огляд жилого булинку за адресою: пр. Героiв Стшiнгrrада. 59-А

1 Фундаменти В задовiльному cTaHi

3 В задовiльному cTaHi

Примiтка



I] ttt,, KtBi,lbtltlltr с t tttti

oI,a I] ,|,aIll}аjк)lll"lыlо\l\,с
Ij

, i'
1.11,1l()\I\ с ] lll]l

lIоlрс ) lIo1,o tlIlог() рсr!оIl,г)

одов , cxo/K)ltl I} 5аловiльноллу cтaHiltJl ll,
tIIl

a.llioIlll. o,1)r(ii. гпIIliи l] зa.,tclBi.,tыtort), cтaHi.I

(огорсllt>ttс lt t tя бzt_ I Kclr IiB i

,l ();(rl( iii)
Сrti,rгсгtр о Btll,Ul ( кл aIlal]ll. I1,1ll,,tcllзi:lыttlrtl, cтatti.
стоRб ll. IlI lI()c Il)

Crri ггсзбiрнi Ka\Icpll
о ()ltl

lJ,la;Kltli:tblrorIv c,t,a t t i

lItrr,рсб1 loтb l I(rlotIII()l,() pc\l()ll l\

В заловiльнопIу cTaHi

lб Е'ltектроtlб;tаllнаtrItя l Iо,rрсбуе tlо,l,очlIого реNlоll,г),
(lllll1OBn. \Ic ll с )li l.

llK()l]c ()сtsl1,1сilllя

JIiфти (rla llIll}lIll j I i(rгlr r rpaI trttrt) l ll lt l lilc l lt)|) I I lt)\l\
ttpltMitttctllt ;tBcpi

l

l}tl. цlt ltlc l ачtttttlя t ltrt ;lебr t

tli" 1I ttl tl. tсllttя ll llli;t.

l)crliIl\l1

ltl t1l

c\l()

llpll\ ll I tle ll
llcHl,pzLl ыlоl,о

llри лиttкова терl,t,t,орiя
(б:r arol,c,r,p iй. асфаJIь,гоIiе

',1-I,1,l

ll l l1-1bII()l ()

о t,рсбr rrlrr, liitl li,l it,IblI()l ()

рс \10l l

По,rребую,t,ь каlliталыlоi,о
pcMol11y

Ile Bi,,ltroBлettcl бlttlt,оус,грiй ttiс;tя

l lроl]еJ]ення робi,г працiвllлll(амIl

ь)

l tl

9

2()

2l

l (l

lz В iKl ra

l_] .'(rrepi

Вхiднi lpyrrи lJ за;ttlвiлыlопtу c,l,aHi

l5 Козиркlt вхi;цнllх груtl

исl,еми I,арячог()

l]оj{опосl,ачанIiя
Слtстеми холодноl,о
водоtlостачання i

l(ilHill JilIll]

L- () t\-

,!

l Iz\-l' ,<KltiB гс tt,l ос t tе ['О))

I

1 l cprt с гlttiltlatti cltlt,tt

6 I}ля

li

9

I]o. (ос r tlKlt

l

I

t
I 1

]

ll\

I
1

-l



l

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового булинку по пр. ГероiЪ
Сталiнграда 59-А в задовiльному cTaHi. Житловий будинок придатний до
експлуатацii в осiнньо-зимовий перiод 2020 р.

(оцiнка технi.пrоfо cтrшy, висновок про готовнiсть до експrryатацii жилого
булинку у насryпний перiод)

Члени KoMicii: головний iнженер

iнженер I-i категорii

маистер тех. дlльницl

,Щата огляду <l7> вересня 2020 р.

Волошина Н.М,

Лаврентьева T.I.

Уманець Г.М


