
дкт
}агального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: просп. Героi'в Сталiнграла 11

Мики,геlrко В.['.
(П LП, майсгра)

КП кКеруюча компанiя з обслуговування
х(итлоRого фонду Оболонського району м. Киева>

од-50t
(назва Bll конавця t lослчг)
М", що нижче пiдписа.пися, комiсiя у складi: начаJIьника Вангородськоi Я.П., iнженера з
органiзачii експлуатацii та ремонту l -оТ категорii Пазюри Ю.Г., майстра техдiльницi
Микитенко В.Г., засryпник начальника з благоустрою Кова,rенко В.В.

З26.09.2022о по З0.09.2022о
(лата початку огляду)

провеJIа огляд жиJIого булинку за адресою:
таке:
l.Житловил't б_улинок,
квартиг 88

заiальна площа якого становить 6388,10

. 
. 

(дата завершення огляду)

просп. Героiв Сталiнграла 1l i встановила

кв. м кlлькlсть

2.'Гехнiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:
пiд час rlроведення огляду жилого будинку -tф i1 на просп. Гъротв Сталiнграла комiсiя

перевiрила стан несучих та огороджув€lJtьних конструкчiй, зовнiшнi та внугрiшнi стiни,
стики, покрiв.цю,- пiдлогУ, BiKHa, дверi, системи t{O, ГВП, ХВП, каналiзачii, лiфти,
елекгрооблалнання l а прилеглу територi ю.
При rtbcllry вияв.гlен0:
Л1]

зlп
н айм ен_rъання елемента Висновок про техяiчний стан
конс кчiТ) дин еле}lента Kotl кцll дин

Фундаменr, В задовiльном1, cTaHi
Фасад В задовiльноrrry cTaHi
('l,iH1,1 В задовiльному cTaHi
(' ги ки ] В за,lовiльному cTaHi

Гliлqога в задовiльно Mv cTaHi

6 I lокрiвля i По-гребус потоцIого ремонту
7 3одостоки Потребують поточного ремонry

lt Потребують капiтального pelroнTy

г

2

.. +

Примi,гка

сходовi клiтки. схоловl маршl
, ]-З пiд

(

пL-

----..---..__

]

-]



9 Балкони. лолжii. ганки
(огородясеlrня балконiв i лолжiй)

l0 С'мiтгспроволи (клапани,
стовбури, шибери)

Потребують замiни шибери

ll Смiтгсзбiрнi камери
B0.1lo овiд)

BiKHa

В задовiльному cTaHi

12 В задовiльному cTaHi

flBepi В задовiльному cTaHi

l4 Потребують поточного ремонry

Козирки вхiднtтх груп В задовiльному cTaHi

Електрообладнання ( щитова, Електрощитова та електромережi
диIIкове освlтлення п ють поточного е ]\toH

Лiфти (машиннi примiщення, Прашюють в паспортному режимi
дв l машиннрlх иtllщень
системи цен ального опалення в заловiльном с-ганl

lб

l8
В задовiльному cTaHi

В заловiльному cTaHi

В заловiльному cTaHi

В задовi.lrьному cTaHi

lз

l7

l9 Системи гарячого
tачан ня

20 системи холодного
водопостачання i каналiзацii
Прибчдинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове

Житловий булинок придатний до експлуатацii в ociHHbo- зимовлtй перiол 2022 -202Зр.
(очiнка технiчного стану, висновок про готоввiсгь до експлуатацiТ жилого

булинку v на иli перiол)

Голова коп,riсii: нача,чьник О!-50 нгородська ягl

Члени KoMicii: заступник начальн Коваленко В.В.

iнженер 1-oi категорiТ Пазюра Ю.Г.

маистер техдlJlьницl Микитенко В,Г.
(-..,

flaTa оглялу к30> вересня 2022р.

Вхiднi групи,

I5
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