I}иqllqвки ц9цigiii r_9хнiчни! с,ган житJIового булцнцу лq llp-ly I'.С,гыlirrr,рала, 42
дитячих та спортиI]них майдан.Iикiв - задовiльний. Житловий бу.r.tинок ttридатний
до експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод 2020 року.
(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилогобудинку у наступний
перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-505
Члени KoMicii: ilrжeHep 1-i категорii

Майстер тех.дiльницi

Щата огляду

(_04_) _березrrя_

2020р.

ва C.I].
i,д]ч4

я

BpeHTbcBa'I-.I.

окар IO.M.

5

Пiдлога

В задовiльному cTaHi

6

Покрiвля

Потребуе капiталыIого ремонту,

7

Водостоки

8

Сходов i
марrпi
Балкони,

I

9

клlтки,
лоджll,

ганки В задовiльному cTaHi
балконiв i

(огородження
лоджiй)

Смiттепроводи

10

Потребують поточного часткового
ремонту
сходовl Потребуе ремоЕту (8-х пiд'iздах)

(клапани,

В задовiльному cTaHi.

стовбури, шибери)

Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

1l

1l

I

Потребус вiдновлення

(8-х пiд'

iЪдах).В одопостачання

вiдсутнс

(2,4,6,7,8-у пiд'iздах)
В задовiльному cтaнi.

BiKrra

I

|2

1з
I

\4

Щверi

В 2-у,З-ута 4-у пiл'iздах потрiбrrо

Вхiднi групи

смiтгезбiрних камерах.
В задовiльному cTaHi

Козирки вхiдних груп

В задовiльному cTaHi

Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове

Електрообладнання
задовiльному cTaHi.

встановити HoBi дверi

на

I

I

l5

освiтлення)
16

Лiфти (машиrlнi

примiщення,
примiщень)
пtашIrнних
дверi

Працюlоть в паспортному режимi

|7

Системи

В задовiльному cTaHi

цен,грального

в

опалеI{ня
18

l9
|7
I

18

I

l9

гарячого Потребуе поточIIого ремоIIту
Системи
водопостачання
холодIlого Потребуе поточI{ого peMoI,ITy
Системи
t
водопостачання
каналiзацii
,гериторlя В задовiльному cTaHi
Прибудинкова
(благоустрiй,
lIo

асфальтове

.Щитячi
(обладнанпя
майданчикiв

майданчики

I

Потребуtоть замiни елемеltтiв

дитячих

Спор,r,ивtli майдаttчики

I

В задовiльном

с,гаIll

Акт
?gl,адц||ога аI,л'8лу_ цgJ|q|,p 0улцIIцу,
розтапlоваIIого за адресоIо: пр-т Героiв Сr,алillграда,42
Токар Ю.М

КП <Керуюча компанiя

(П.I.П, майстра)

обслуговування житлового
фонду Оболонського району
м, Киева>,

з

од-505

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписмися, комiсiя у складi: гоJlоI]ного iIlжelrepa HeKpacoBoi С,В.,
iнженера 1-Т категорiТ Лаврентьевоi T.I., майстра тех.. дiльниtli Токар IO.M.
З 04.0З.2020р.

IIо 06,03.2020

(даr,а по,rатку огляду)

(дата завершепItя огляду)

провела огляд жилого булиrлку за адресою: проспект Геротв Сталiнграла.42
i встановила таке:
1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 18 051,50 кв. м, кiлькiсть
квартир -286 штук.
LIa прибудиlrковiй територii розмiщуrоться 1дитячий,rа 1 спортиl]llий майданчики
(перелiк елементiв б;IагоустроIо)

Техпiчпий cTatl жилого булипку та його прибудиItковоi,гери,горii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns 42 по пр-ту Г.Сталiнграда
комiсiя перевiрила сlан несучих та огороджувiLпьних конструкцiй, зовнiшнi та
вну,грiuIнi стiни, стики, покрiвлlо, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,
каналiзацii, лiфти, електрообладнаllня, дитячi, спортивtri майдаlIчики ,l,a прилеглу
2.

територilо.
При цьому l]иявлено:

Висновок про технiчний

N9

Найменування

зlп

(конс,грукцii) будинку

ел

l

Фундаменти

В задовiльному стапi

2

Фасади

В задовiльному cTaHi

з

Стiни

В задовiльному cTalti

елемента

емента (кон€трукцц)

cTall
бу.щлщry

Примiтка

I

4

Гсрметизованi с,гики

В заловiлыtому cTarri

