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загального огляду житлового булинку,
розташованого за адресою: просп. Героiв Сталiнграда,,26

КП <Керуюча компанiя

Токар Ю.N4
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обслуговуваItня житлово го
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складi: головного iнженера ВолоtпиноТ H.I\4., iнженера
Лаврентьевоi T.I, майстра техдiльницi Токар Ю.М.

Комiсiя ОЛ-505

1-Т

по 30.09.2021

'з 27.09.202|р.
(дата початку огляду)

(дата завершення огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою: пDосII. Героiв CTarriH града. 26
l встановила, а саме:
1. Житловий будинок, заг€Lтьна площа якого станови,гь 24 64l ,З0 кв, м,
кiлькiсть квартир -360 штук.
На прибудинковiй територii розмiщуються 2 дитя.lих та 2 спортив}tих маliданчики
(пере"пiк елементiв благоустроrо)

Технiчний стан житлового булинку та його прибчлинковоТ територiТ:
Пiд час проведення огляду жилого булинку JrГq 26 IIа просп. ГероТв Сталir"rграда
копдiсiя перевiрила стан несу{их та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi та
tвнутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, I'ВГI, ХВП,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та прилеглу
2.

територlю.

на момент п
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виявлено:
Найменування елемента
в1

(конструкцii) будинку
Фундаменти
Фасади
Стiни
Герметизованi стики
Пiдлога
Покрiвля
Водостоки
Сходовi клiтки, сходовi
маршi
Балкони, лоджii, ганки

Висновок

про тсхнlчtIии стан
елемеFIта кон
Krrii) б дlи
В задовiльно
cTal{l
В задовiльно
cTaIIl
В задовiль
cTaI t l
потоtI Il o] q р9уодlу

емо
Потребують капiтаJ I)ного peMorlTy
Потребуrоть поточного ремонту
Потребують капiтаJlLного ремонту
потоtIноI,()

I

I] задовiльному cTaiti

(огоролження балконiв
i лоджiй)

10

Смiттепроводи
стовбури, шибери)

(клапани,

I] задовiльному cTatt i
(заваренi завантажу вальнi клапани

2з,04.2020
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ГIримiтка
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Смiттсзбiрнi камери

|2

(водопровiд)
BiKHa

13

Щверi
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гrримiщень

|4

Вхiднi групи

15

Козирки вхiдних груп

lб

Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
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1, 2. 4, 5, 6, 7,

8,

9,10пiд.
Потребують капiтального ремонту
1-10 пiд.
Потребують капiтаjlьноI,о ремонту
l -10 пiд.
Потребують поточrrого ремонту

освiтлення)

Лiфти (машиннi

примiщення,

дв epi машинних примiщень)

Системи

центраJIьного

опшIення
19

Водопостачання вiдсутнс в 2,З,8
'iздах
Потребують капiтального ремонту
Потребують замiни до гtiдвальних

Працюють в паспортному режимi
11отребують капiтального ремонту

Системи
гарячого Потребують капiтаJIьного ремонту
водопостачання
Системи
холодного Потребують кап iTa-.IbHoгo peMo}ITy
водопостачання
i каналiзацii
Прибудинкова
територlя Потребус поточно]-о pelloHTy
(благоустрiй,
покриття)

асфальтове

!итячi

маиданчики Потребують
дитячих доукомплектацii
сучасниN,Iи
елементами
Спортивнi майданчики
Потребуютъ капiтального ремонту
(обладнання
майданчикiв)

Rисновки KoMiciT: технiчний

житjlовоl,о булинку J\&

стан

26
заловtльгtий, спортивнl
майданчики потребують капlтального ремонту. Жи't.;tовийt будинок придатний
до
експлуатацii в ociHHbo - зимовий гrерiод 2021-2022 pOKlB
(оцiнка технiчного стану' висновок tIро готовнiсть до ексrtлуа lацiТ жи-глоt]ого бl'лиr-тку
у

на просп. Героiв Сталiнграда, литячих

майданчлtt<tв

наступний перiол)

голова koMicii: головний iнженер ОД-5

[tIJt ени KoMicii: iнженер 1-i категорii
1l
VIайстер техдiльницi

i

Дата огляду

<<27>>

вересня 2021 р

Волошина H.N4
А \пьн

Лаврентьева T.I
Токар Ю.М

