
AKI,
загального о г.tяJу,Iiи.l ог0 буltинку,

розташовашого ]а адресою: tIросп. [-epoilr Сталiнграда 17

Напханюк Л.М.
(П.t.П, майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуIrrвування
житлового фонду Оболонського раЙону v. КIl€ва)

од-501
(назва виконавчя послуг)

М", що нижче пiдписалися, комiсiя у скlrадi: начаlылtlка Вангородськоi Я.П., iнженера з
органiзацii експлуатацii та ремонl,у 1-оi KaTeropii flазкlри К),Г., майстра техдiльницi
Напханюк Л.М.

з 02.09.2022р. по 06.09.2022р.
(дата початку огляду) (;laтa завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: просгr. I-epoiB Сталiнграла 17
l встановила таке:
1. Житловий будинок, загалыiа площа якого сl,аllоI;итr, lЗ38б,30 кв
квартир - 2l б
На прибудинковiй територii розьriщено 2 спtlртt.ttзt iи х лtttйttанчика

м, кlлькlсть

(псрелiк елеллснтiв ý-rаг<,.'' с гllсllо)

2. Технiчний стан жилого булrlпку та iiol,o rlриti1. ,л11 lcolIoi територii:
Пiд час проведення огляду ;килого бул т Hl;y .\l, l 'i rtll просп. Героiв Сталiнграда

комiсiя перевiрила стан несуtlих та oIoj]oil)t(\ Itll-]ьlIи\ конструкцiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiв.пю, пiд:rогл . вiкгrа. .1Belli, системи ЦО., ГВП, ХВП,
КаНалiЗацii, лiфти, електрообладllання, cllo1lTllBHlli rlаii,lаrr.tики та прилеглу територiю.
п и uьом виявлено:

Найменування елемента BltcttoBo.c п1-1с,,гсх lt i.t t.tиi i стан
(конс кцll дин eJIeMeIl rа i коrIс г 1lr i,l rii) \) дин

В заirовi.цьнолл) с l aHi

В заловi,rtьнопл1, cl а н i

В заrlо Bi;Ibrto пл) с raHi

По,цrе,iчtr 11. tto I t It,го :)емонту

В заловi.пьнtlм1 сl а п i

Потребуt: п{]Totltlol о pe]\toнTy

В заловi-rtьнолл) с r,aHi
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8 Сходовi клiтки, сходовi Maplrri

Фундамент

Фасад

С,r,iни

Покрiвля

Водостоки

Стики

Пiдлога

Примiтка

В задовirtьнtlпл) с latti



9

l0

ll

Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лолжiй)
Смiтгспроводи (к.папани,

Смiттсзбiрнi камери
стовб и. шибе l1

(водоп вiд)
l2

lз

l4

l5

lб

Козирки вхiдних груп

Електрообладнанrrя (щитова,
кове освiтленlrt)}lc ежi, б дин

BiKHa

{Bepi

Вхiлнi групи

1,7 Лiфти ( машиннi примiщення.
дверi машинних примiщень)

l8

l9

Системи центрitльного

Системи гарячого
оlIil-lепIIя

водопостачання
20

2l

22

В Заi tоtзi.;t Lнолл) с taгl i

По,гребчttlгl, заv itilr Ltrиfiери

В заj (tlBi,rtt,ttottlt ctaHi

По,гребчttrгl, зам iHr,r 3.4,5,6 пiд

В заловi.rtl,но пл1 с laHi

Псl,греtlчltr rl, II() l ()tIlI(]го ремонту
В за, toBi.ltr,rltl пr\ с tанi

Псl,греriчlt Il, t:ul l i i,l |,н()| о ремонту

ПpattK,lo t r, |] II.1cIl()]),| Hor,ly режимi

Пt,l,гребчttr гt, Kat,t iга--tьн<tг о ремонту

Пtr,гребчlt, гt, Kalli t а.tьного ремонту

Системи холодного
водопостачання i каналiзацij
Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
lIO иття)
СгIортивнi майданчики 1 olt. I},larroBi.lrbHLlvy, r:Talri, 2
обладнання ) Il IoI:lемо

Висновки Koмicii: технiчний cTilн жlllл()l]оl.rl бlдиttку, на
просп. Героiв Сталiнграда 17, спортивних Nлititilд 11.;1,1цi в - задовiльний.
Житловий будинок придатний д() ексtIJl

ПО'ГРеtlvlll гl, Il()l ()tl] I0го ремонту

В заjкlвi.lt t,Ho пл1 ctatli

уатit(|I lз оt, j ttH ьо-зl lмовий перiол 2022р.-202Зр.
(ouiHKa технiчного cТetry, B}lcHOB(lK l]pl) t,oг()||l]i( гь.Iо експлуатацiТ жилого

будинк1 v ltac lИli ll!'РlОД

Голова KoMiciT: начальник ()Д-50

маистер техдlльниul

п

(

Напханюк Л.М.

{ата огляду <06> вересня 2(|22р.

Члени KoMiciI: iнженер 1-oi KaTe1,opii Пазюра Ю.Г.


