
лкт
}агального огляду жилого булинку,

ро,]ташованого за адресою: просп. ГероiЪ Сталiнграла l3

Напхаrlкlк Jl. Lt.
(П,l_П, майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського раЙону м. Киева)

од-50l
(назва вlrконавця послуг)

Мr, що нижче пiдltиса.,rисi, комiсiя у складi: начaшьника Вангородськоi Я.П., iнженера з
органiзаrtii експлча,I,ацiТ та ремонту l -oi категорii Пазюри Ю.Г., майстра техдiльницi
Напхаtttок Jl.M,. заступник начаJIьника з благоустрою Коваленко В.В,

з l2.10.2022p по l7,10.2022p.
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

просп. ГероТв Сталiнграла.l 3провела огляд жилого булинку за адресою
l встановила таке:
l.Житловий будинок, загальна площа якого становить lз371,20 кв. м., 3кiлькiсть
квартир 2lб
На прибудинковiй територii розмiпrено 2 спортивних мdйданчика

2. ТехнiчIrий стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час rlрове.|lення огляду жилого булинку ЛЬ l3 на просп, Героiв Ста.lliнграла

комiсй перевiри.,rа стан несучих та огороджувiLпьн их консцукчiй, зовнiшнi та
внугрlшнl стlни,
каналiзаrtii, лiфти,

стики, покрlвлю, пlдлогу, BlKHa, двер1, системи Цо, гвп, хвп,
елекгрооблалнан }tя. спор,ги в н и х майдан ч и ки та пр[rлеглу територi ю,
но:

Найменування елемента
дин

Фу н;цамент

2 Фасад

Висновок про технiчний стан
елемеl{та конс кц!l дин
В задовiльному cTaHi

В заловiльному cTaкi

В заловiтьному cTaHi

Поlпсбують поточного ремонry

Потребус оточногоремонry

В задовiльному cTaHi

По ють капlтального

lб
Lll

Стiни

4 C't ttки

П iдлога

l Покрiвля|-

| 
Волосmки

8 сходовi клiтки. сходовi ма е
9

Прим iTKa

В задовiльному cTaHi

Балкони, лоджii, гапки
Lllt

В задовiльному cTaH.i

Nro

(перелiк елементiв благоустрою)

Дрц tibO\,!

_ ](конструкцii)

-1

LL!-li) ]



(огородlкення балконiв i лоддiй)
l0

с-го tl ш },

Поцебують замiни шибериСмiтгепроволи ( клапани,

В задовiльному cTaHill Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

Потребують замiни

В задовiльному cTaHi

Потребують поточного ремонту
4,5,6 пiд.
В задовiльному cTaHi

l2
l:]

l4

Електрощитова в задовiльному
cTaHi. електройережа поlребу€
катгiтального ремонту.

Потребують поточного ремонry

BiKHa

/]Bepi

Вхiлrll групи

Козирки вхiдних груп

l(l Елек,грооблалнання (щитова.
мережi, будинкове освiтлення)

|,7 Лiфти (плашиннi примiшtення. праrrюrоть в паспортному режимi
д!9р! цаg]цнццх t] имl щень
системи центрatльного опаленнJl Потребують поточного ремонту

l9 Системи гарячого Потребують поточного ремонту
водопосгачання
системи хоподного
водопосIачання i каналiзацii

2l Приб5,линкова тсриторiя
(блаrоустрiй, асфальтове

В задовiльнопlу cT,aHi

lIt) иття )

12 Спортивнi май.цан.rики Потребують капiтального ремонry
(обладнання )

Висновкrr Koмicil: технiчний стан житлового будинку на
rrросп. Героiв Сталiнграла l3, спортивних майданчикiв - задовiльний.
Жлrтловий булинок придатний до експлуатацii в ociHHbo- зимовий перiод 2022-202Зр.

(ouiHKa технiчного стану, в
були

I-олова Kol-{iciT: начzIJIьник ОД-5 ородська Я.п

Ч;rени KoMiciT: заст}пник начzlJ,I ь KoBa"reHKoB. В

irlжeHep l -o'l KaTeгopir Пазюра Ю.Г

маистер техдlльницl Напханюк Л,М.

BHlcTb до експлуатацll жилою

f{aTa огляду <l7> жовтня 2022р
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