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Балкони, лоджii, ганки

В задовiльному cTaHi

(ого

дження ба,,rконiв i лоджi
Смiттепроводи (клапани, стоl заолоковано
шибери)

Смiттсзбiрнi камери

в наявностl

вlд

водоIl
BiKHa
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задовlльному cTaHl

потребують поточного ремонту
потребують ремонry l -5п.

l]Bepi
tsхiлнi групи
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l5

Козирки вхiлних груп

lб

Елек,rрообладнання (щитова потребуе ремонту

в задовlльному стан1

булиrtкове освiтлення

l7

(Iпrашиннi примiщення,
машияних
примiщень)
дверi

l8

Clic

l9
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Jiiфти

I,e1,Ipt

опале}lня

Системи гарячого

в задовljlьному cTaHl

водоtIостачання
Сис,геми холодного
водопостачання i

в задовlльному cTaнl

iзацii

tcaHa_ir

2|

центрального

Працюють в паспортному
жимl
В задовirrьному cTaнi

в задовlльному cTaHl

ГIрибулинкова територiя
1б,lal оl стрiй. асфа-Iьтове
]i
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rя

ч

lя)

I.il I\лаr"Iданчик

(об"rзr-lгtаlrtrя

],,,аi-rда,J

uикiЕ)

дитячих

Висновки комiсiТ:технiчний cTalt житлового булинку по вуличi Героiв !нiпра, 42-А
задсвi.-iыtrlй. Житловий будинок прtллатний до експлуатацii в
весняt,t l;,.ri i t,пili перiод 2020 року.

-

(оцitll<а техtti.птого стану. висl,овоI( про готовнiсть до експлуатацii жилого

булинку у наступний перiод)

Голов;

l:ort

icii: заступник начаJIыll4liil ОД-502

Членл, s.il1,1icii: itt;KeHep 1-Т категорii

,Y7

маистер

.Щата

t_ll

lпя,,1_ч

((

))

йц

2020р.

Попельнух О.М.
Рикало I-I.B.
Кравченко Л.П.

будинку,
загального
".*#;""го
розташованого за адресою: вул.Героiв !,нiпра, 42-А

_Кравченко Л.П_
(П.I.П. майстра)

КП кКеруюча компанiя

з обслуговування

житлового фонду Оболонського райсну

пl.

Кисва>,

од-502

(назва виконавця послуг)

Ми, пlо ниlкче гliдписалися, комiсiя у складi: заступника начальника Попельнух О.М.,
iнженера 1-i категорii Рикало Н.В., майстра Кравченко Л,П,
з 08.04.2020р.
(дата початк1

ог.lrялу)

по 09.04.2020
(дата завершення огляду)

провеJIа огляд жилого будинку за адресою:в@
i встановила таке:
1. Жиr,лс.вl.,Гл буlинок, загальна площа якого становить |2327,46кв. м, кiлькiсть

квартиlj - lB0 штук.
На прлrбуд;lнковiй територii розьriщуtоз,ься 0 дитячих майданчики
(перелiк c.:leпtcHTiB б,lагоустрою)

2. Техlliчний с,ган жиJlOrо булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час iIроведення огляду жилого булинку Л,r 42-А по вул.Героiв Щнiпра комiсiя
перевiриrrа стан несучих та огоролrкуваJiьних конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi
стiни, сгики,, покрiвлю, пiллогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii,
лiфтti. c.lrc,.I рооб;Iаднання. дитячi. ctttlpiиBHi маЙданчики та прилеглу територiю.
п и цьом tsиявлено:
Висновок про ,,,ехнiчний стан
Примiтка
N!у l ,айменл вання еле]чIенl,а
(Kt-lHc t
кцll б динк
кцli о ди нк
епемента конс

Фунламенти
2

В задовiльному cTaHi

tDасади

В задовi.ltьном cT,atll
| В задовiльному cTaHi

тlни
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['срме,rизсlванi стики

5

I l

6

Покрiвля

поrребус капремонту

7

всдi-rстоклt

8

I

Boliocl,ik з покрiвлi потребус
чаu,tкового поточного емон
rо,r pe(i.1,loTb ремонту 1-5п.

iд;rrlr,а

x.L)rI()Bl

Yql!]

клlтки, сходовl

rrо,гребують ремонту oKpeMi
ква T1-1 и
В задовiльному cTaHi

