
лкт
загаJIьного огляду л(итлового будпнку,

розташовапого за адресою: пtrюсп. Героiв Сталiпградаr 2$А
_Троцька Л.В._
(п.I.Б.)
КП <Керуюча компанiя з обсrгуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киево>,
од_502

(назва виконilвця пос.тгуг)

Ми, що нижче пiдписЕulися, комiсiя у сшадi: iнженера Рикало Н.В.,
заступника начальника Попельнух О.М., майстра Троцькоi Л.В.

з 08.|0.202l
(датапочаткуогляду) (датазавершенЕяогляду)
провела огJlяд житлового будинку за адресою:просп. ГероiЪ Стапiнграда 25А
i встановила таке:
1. житловий будинок, загальна площа якого стzlновить 8752,L м2 кiлькiсть
квартир - 140шт.
На прибудинковiй територii розмiшцrються 1 Ьпортивний та 1 дитячий
майданчики.

(перелiк елемекгiв благоустрою)
2. Технiчний стан жилого будинцу та його прпбулппковоi територ[i:

Пiд час проведення огJIяду жи'ого бушнку Ns 25-А
на просп. Героiв Сталiнграда комiсiя перевiрила стЕ}II несrшх
та огороджув€lльних конструкцiй, зовнilшriх та внутрiшнiх cTiH, стикiв,
покрiвлi, пiдлоги, BiKoH, дверей, системи цо, гвП, хвп, кана.пiзацii, лiфтiв,
електроОбладнання, спортивного та дитячю( майданшкiв та прилегJry
територiю.

При цьому виявлено:

Ns
зlп

Найменування елемента
(конструкцii) будинry

Висновок про технiчний cT:lH
елемента (конструlсдii)

ýдrщ.J

Примiтка

1

Фундаменти в cTElHl

2 Фас4ди

з Стiни поточного

4 Герметизованi стики Потребують
квартири

ремонту oKpeMi

Пiдлога Потребуе поточног0 ремонту

В задовiльному cTaHi
Потребують поточного

о

5

-остоки

по

/

Потребують



ремонту
8 Сходовi клiтки, сходовi

маршi
Потребують кацiталlьного

ремонту згiдно з
термiнами
ефективноi
експrryатацii

9 Бапкони, лоджiТ, ганки Потребують поточного
ремонту

10 Смiтгепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Законсервовано, потребують
потоtIного ремонту

11 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

Потребують ремонry

|2 BiKHa Потребують капiтального
ремонту

згiдно з
термiнашrи
ефекгивноi
експrrуатацiТ

13 Дверi В задовiльному cTaHi
|4 Вхiднi групи Потребують поточного

ремонту
15 Козирки вхiдних груп Потребують поточного

ремонту
1б Електрообладнання

(щитов4 мережi, будинкове
освiтлення)

Потребуе поточноIю ремонту

|7 Лiфти (машиннi
примiщення, дверi машинншх
примiщень)

Працюють в паспортному

режимi

18 Системи центрального
опалення

В зqдовiльному cTaHi

19 Системи гарячого
водопостачання

В зqдовiльному cTaнi,

20 Системи холодного
водопостачання i

Потребують поточного

ремонту

2| Прибулинкова територlя
(благоустрiй, асфшlьтове

Потребують поточного

ремонту.

22 .Щитячий майданчики Потребуе доукомплект)rванЕя

23 Спортивний майданчик Потребус капiтального

ремонту

згiдно з
термiнаrчrи
ефективноТ
ексшryатацii

висrrовкш koMicii: технiчний стан житлового булинку

на просп. Героiъ Сталiнграда, 25А, житловий будинок придатний д

експлуатацii в осiнньо-зимовий перiод 2021112022 року.



{оцiнка технi.цrого стдц/, висновок про готовIIiсть до експJryатацii хшлого
будчлнку у Еаступний перiод)

Голова KoMicii: засц/пник начальника
Члени KoMicii: iнженер

майстер:

Попелыrух О.М.
ftдсало н.В.

Троцька Л.В.

,Щата огJlяду (08> жовтня 202Lp.


