
}l lIKrrr err ко В.Г.
(11,I.П. майстра)

КП <Керуrоча компанiя з обслуговування
житлового фонду оболонського раЙону м. Киева),

од-50l
( на_зва вrtконавrtя посlrуг)
Мr, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: начаJIьника ВангородськоТ Я.П., iнженера
з органiзачii експлуатацi'i ,u p""onry 1-oi каr.егорii Пазюри d.Г., майсrра
техдiльницi Микитенко В.Г., засryпник начальника з благоустрою KoBa.ileHKo В.В.

з 28.09.2022 l] по 03. l 0.2022
(дата початку огляду)

l)

IIровела огляд жипого булинку за адресою: просп

(дата завершення огляду)

Героiв Сталiнграда 7 i встановила
l,atKc

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:
ГIi:r час проведення огляду жилого булинку ЛЪ 7 на прЬсп. Героiв Ста-,riнграда

комlсlя перевlрила стан несучих та огороджуваJIьних конструкцiй, зовнiшнi тавнутрlшнt стlни, стики> покрiвлю, I,IlдjIогу. BlKHa, дверl, системи I{O, гвп XBI1
канit[lзацll, лlфти, елекгрообладнанн я та прилеr,лу територlю
п и l-tbob,I Е ия вл ено
лг,r

з/п
Найrrле нуван ня елемента Висновок про технiчний стан
(Korrc KLtii) будинку ejIelv[eHTa Kotl кцll ди
Фундаrеп,, В задовiльному cTaHi

2 Фасади В задовiльноr"ry cTaHi

В задовiльному cTaHi
+ Стики В задовiльному cTaHi

] В задовiльному cTaHi

Потребус поточного ремон,ry

Водосr,оки потребують поточного ремонту

Сходовi юriтки, сходовi маршi fIотребують капiтального
емо l, 3 пiд'iзди

9 Баlткони. ltоджii, ганки

_5

6 l в.ilя

1л:l

кр

п
По

о

8

Примiтка

l (о1о!9д]! ення балконiв i лоджiй)
Fl задовiлыlому cTaHi

Е]tц-



l0 Потребутоть замiни шибери

В задовiльному cTaHi

В задовi;rьному cTaHi

lз В задовiльноr"ry cTaHi

отребують поточного ремонryп

Козирки вхiдних груп

lI

BiKHa

/lBepi

Вхiднi групи

15

Смiттсзбiрнi камери
( водопровiд)

В задовiльному cTaHi

Потребутоть капiтального
мо

Праrrюють в паспортному
ежим1

По,гребlтоть капiта,,rьного
tro

Потребутоть капiтального
емо

Потребують капiта,rъного
}rо

Смirтепроводи (клапани,
c,I,o и. шlибе и

l2

l4

lб Електрообладнання (щитова,
\] х(l. дlлнкове освiтлення)

ll J[iфт,и ( машиннi примiщення,
.l1Ite l машинtIих имlщень
Системи центрального опitлення

системи гарячого водопостачання

системи холодного
водопостачання i каналiзацii
Прибулинкова територiя
(благоустрiй. асфа.льтове
цощ4цQ.

Висновки KoMicii: технiчний
просп. Героiв Сталiнграла, 7-
експлуатац1I в oclHHbo- зимовий пе

(оцiнка технiчного стану,
будllн

Голова KoMicii: нача,rьник О{-

Члени KoMicii: заступник нач,uI

iнженер 1-oi категорii

маистер техдlльницt

В заловirьному cTaHi

стан житлового будинку на
задовiльний. Житловий будинок придатний до

рiол 2022 -2023р.
висновок про готовнlсть до експлуатацii жилого

Hi:t перiод)

родська ягl

коваленко В.в

Пазюра Ю.Г

микитенко В.г

2022р.
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l9

!ата огrrялу <03> жовтня
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