
Караульна Н.П._
(П.I.Б. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського раЙону м. Киево>,

од-502
Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iHilteHepe

Рикало Н.В., заступника начаJIьIIика Попельrrух О. М., майстра техдiльницi
КараульноТ Н.П., майстра техдiльницi Троцькоi Л.В.

з07.10.2020р. по 07.10.2020р.
(дата початку огляду) (дата завершення оглялу)

провела огляд житлового будинку за адресою: проспект героiв Стал iнmада. l4Б
1 встановила таке:

На прибудинковiй територii не розмiцý/ються дитячий, спортивний майданчики.
(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан житлового будинку та його прибулинковоi територii:
Пiд час проведеннJl огля.ry житлового булинку N9 14-Б

по проспекту Героiв СтшIiнграла комiсiя перевiрила стан несучих та

огороджув,urьних констукцiй, зовнiшнiх та внутрiшнiх cTiH, стикiв. покрiвлi,

пiдлоги, BiKoH, дверей, системИ цо, гвп, хвп, кана"цiзацii, лiфтiв.

електрообладнання та прилегJry територiю.
п и цьо встановлено:

ПримiткаВисновок про технiчний стан
елемента (KoHcTpyKuii) булин

Найменування елемента

1KoHcTpyKuiT) булинку
В задовiльному cTaHi1 Фуъдамент

Потребуе поточного ремонту
асадна облицювальна плитка

2 Фасад

Потребус простукування
а плитка

J Стiни

4 Герметизованi стики

В задовiльному cTaHi5 Пiдлога

Потребуе поточного ремонту6 Покрiвля

Потребуе капiтального ремонту7 Водостоки

Потребують капiтального
ремонry

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

В задовiльному cTaHiБалкони, лоджii, ганки
(огородження ба;rконiв i
лоджiй)

9

лкт
загального огляду житлового будпнку,

розташованого за адресою: проспект Героiв Сталiнграда, 14-Б

1. Житловий будинок, загальна IuIоща якого становить 25З02,|4 м2, кiлькiсть
квартир - 320шт.

Ns
з/п



l0 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Законсервованi

1l Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

в наявностi

|2 BiKHa Потребу+оть замiни

13 Щверi Потребують замiни (на
сходових кJIlтинах

14 Вхiднi групи Потребують поточного ремонту

15 Козирки вхiдних груп

16 Електрообладнання
(щитова мережi, будинкове
освiтлення)

Потребуе поточного ремонту

|7 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинвих примiщень)

Працюють в паспортному

режимi. Потребують
капlтаJIьного мо

18 Системи центр€цьного
опаJIення

Потребl+оть поточного ремонту

19 Системи гарячого
водопостачанЕя

Потребують поточного ремонту

20 Системи холодного
водопостачаннJI i
каналiзацii

Потребують поточного ремонту

2l Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфшtьтове

В задовiльному cTaHi

житлового

по проспекту Героiв Стаlriнграда, l4Б задовiльний. Житлови

придатний до експлуатацl1 в осlнньо-зимовий пер iод 2020-2021 року.

булинку
li будинок

(оцiнка технi.пrого стаЕу, висновок про гOтовн icTb до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер

Члени KoMicii: засryпник начаJIьника

майстер техдiльницi

майстер техдiльницi

Рикало Н.В,

опельrrух О.М.

Караульна Н.П.

Троцька Л.В.

Потребують поточного ремонту

покриття)

висновки koMicii: технiчний стан

Дата огляду < 07> 10 2020 р.


