
лкт
загальпого огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: просп. Героiв Сталiнграда,20

_Караульна Н.П._
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компаЕiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киева>,

од-502
Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у склалi: головного iнженера

Рикмо Н.В., заступника начЕUIьника Попельнух о. м., майстра техдiльницi

Караульноi Н.П., майстра техдiльницi Троцькоi Л-В.

з 1б.09.2020р. по l6.09.2020p.
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

пpoBелaoгляджилoгoбyдинкyЗaaдpесoю:пpoспeкг@
i встановила таке:
l. Житловий будинок, загlUIьна площа якого становить 32|5|,45м2, кiлькiсть

квартир - 393шт.
На прибудинковiЙ територii розмirrцуоться: 1 спортивниЙ маЙданчик та 2 дитячих
маиданчика.

2. Технiчнпй стан я(итлового булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огJlяду жилого булинку Nq 2с

по просп. Героiв Стаrriнграда комiсiя перевiрила стан Еесчtlих
стикiв, покрiвлi,
шriзацiТ, лiфтiв,

електрообладнання, дитячI,D(, спортивного майданчикiв та прилеглу територlю.

и цьом BcTaHoBJleHo:
Примiтка

та огороджуВаJIьниХ конструкuiй, зовнiшнiх та внутрiшнiх cTiH,

пiдчоги, BiKoH, дверей, системи цо, гвп, хвп, кан

Висновок про технiчний стан
динкцl1 белемента конс

N9
з/п

В задовiльному cTaHi

l
Потребують просryкування

ol плитки
Фасад2

В задовiльному cTaHiJ

4

В задовiльному cTaHi5 Пiдлога

Потребуе капiтального ремонту6

,7 Водостоки

Потребують поточного ремонтуСходовi клiтки, сходовi
шlм

8

стан1В задовiльно9 Балкони, лоджii, ганки

(перелiк елементiв благоустрою)

Найменування елемента
(конструкцii) будинку
Фундамент

Стiни

Герметизованi стики

Покрiвля

Потребу+оть поточного ремонту



(огородження балконiв i
лолжiй)

10 Законсервованi

11 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

в наявностi

|2 BiKHa Потребують замiни

13 .Щверi Потребують замiни (на
сходових клiтинах)

|4 Вхiднi групи В задовiльному cTaHi

l5 Козирки вхiдних груп В задовiльному cTaHi

lб Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

Потребуе поточного ремонту

|7 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машиннпх примiщень)

Працюють в паспортному
режимi

18 Системи центрального
опдIення

Потребують поточного ремонту

l9 Системи гарячого
водопостачання

Потребують поточного ремонту

20 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

Потребують поточного ремонту

21 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

Асфальтове покриття потребуе
капремонту

22 ,I|,итячi та спортивний
маЙданчик (облмнання
дитячих майданчикiв)

Потребують
доукомплектування

Вrrсновки Koмicii: технiчний стан житлового булинк1
по проспекту Героiв Сталiнграда, 20 - задовiльний. Житловий будинок придатний
до експлуатацii в осiнньо-зимовий перiод 202012021l року.

(оцiнка технiчного стану, висновок про гото rryатацii жилого
булинку у наступни од)

,/)u рГолова KoMicii: головний iнженер

Члени KoMicii: заступник нача,.,1ьника

майстер техдlльниц1

маистер техдlльницl

о Н.В.

оп ьrrчх о.М.

араульна Н.П.

Троцька Л.В.

Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

l-jиця

Дата ог,rяду < 16 > 09 2020р.


