
лкт
загаJlьЕого огляду 2кптлового будппrqу,

розташоваЕого за адресою: просп. ГероIв Сталiпграде, 27-А

Вiльна дiльппця_
(П.I.Б. майс,тра)
КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киевс>,
од-502

(назва виконавця послryг)
Ми, що ни)кче пiдписщrисяо комiсiя у скJrадi: заступника начаJIьника

Попельнух О.М., iяженера Рикапо Н.В., майсгра Троцъкоi Л.В.

з22.09.202lр. по 23.09.202Lp.
(дата початку огляду)
провела огJIяд за адресою:

1. жlтгловий будинок, загаJIьна шIоща якого становить 62З02,57 м2о кiлькiсть
квартир - 756цrг.

2. на прибулинковiй терI,rгорii розмiuцуlо ться 2 дrшчID( майдшr.шка.
(перелiк елемекгiв благоусгрою)

2. Технiчний стап жштлового будшlllсу та його прпбулппково[ терпторiI:
пiд час проведення огJIяду житловопо булипку Nс 27-А

на просп. ГероiЪ Сталiнграла комiсiя перевiриrrа стан нес)чих
та огороджувiulьних конструкцiй, зовнiшнiх та внугрiшнiх cTiH, сгикiв, покрiв.пi,
пiдлоги, BiKoH, дверей, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфтiв,
елекгрообладнаЕня, дитячi майданчики та приJIегJIу терrгорiю.

виявлено:
Ng

з/п
НшiменуванЕя елемеIlта
(конструкцii) будинlсу

Висцовок про теlшiчшй стшr
елемента ( KoHcTpylo1ii) будинку

IIримiтм

1 Фундамекг В зqдовiльшому cTaHi
2 Фасад Потребуе фафування (графiтi)

з Стiни В задовiлъному gтацi

4 Гермчгизованi стики Потребують поточного ремонту
olcpeMi квартири

5 Пiдлога Потребуе пOточного ремоЕry

6 Покрiвля В задовiльному cTaнi
7 Водосгоки Потребують поточного рсмоЕгу

8 Сходовi кltiтки, сходовi
маршi

Потребують капiтального
ремоЕry

згiдно
TcpMiHy
ефеrсшвноI
_едgшryатацii

9 Балкони, лоджii, ганки Потребуютц цоточного ремонту



(огородження бшlконiв i
лоджiй)

10 Смiтгепроводи (кпапани,
стовбури, шибери)

Не використовуються,
заблоковано

11 Смiтгезбiрнi камери
(водопровiд)

в наявностi

l2 BiKHa Потребують потоIшого peмolrry
(металевi Жалозi)

13 Дepi згiдно
TepMilTy
ефекгивноТ
ексгlпуатацiI

l4 Вхiднi групи Потребують поточного ремокту

15 Козирки вхiдних груп

lб Елекгрообладнання
(щитова, мережiо
будинкове освiтлення)

В задовiльному cTaHi

|7 Лiфти (машиннi
примiщення, дверi
машинних примiщень)

ПраIцоють в паспоргному peшlMi

18 Системи центраJIьного
опалення

В задовiльному cTaHi

19 Системи гарячого
водопостачання

В задовiльному cTaHi

20 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацiт

В задовiшному cTaнi

2l Прибудинкова тершторiя
(благоустрiй, асфальтове
покрrггя)

Псrгребуе кшliтшlьного ремонту згlдно
TepMiHy
ефекгивноТ
ексшryатацii

22 .Щи:гячi майдаrтчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

В задовiльному cTaHi, .ше е
необхiднiсть у завезеннi пiска

Висповки KoMicii: технiчний стан житлового булинку
на просп. Героiв Стаrriнграда,2'l А - задовiльний. ЖIтгловий будинок придатний до
експлуатацii в осiнньо-зимовий перiод 202| l 2022року.

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експJryатацiТ жилого
булинку у наступний перiод)

Голова KoMiciT: заступник начаJIьника
Члени KoMicii: iнженер

майстер техдiльницi

Попельгrух О.М.
Рикало Н.В.
Троцька Л.В.

.Щата огJlяду <2З> вересня 202lp

?


