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загальцого огляду житлового булинку,
розташованого за адресою; просп. ГероТв Ста",liнграда, 44
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(П.I.П. майстра)

<<Керуюча компанiя з

обслуго вування житлового
фоl rл1,

м.

оболонського району

I(исва>>,

од_ 505

(назва виконавця послуг)

1Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя ОЩ-505 у складi: т,оловного iнженера Волошиноi

]]r

IY;}ur, iНЖеНеРа 1-i КаТегорii Лаврентьсвоi T.I, майстра

|,tll

з |6.09.2021 р.

по 20,09.2 021р

(лата початку оглялу)

(лir га завершення огляду)

провела огляд житлового булинку за адресою
i встановила) а саме:
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iТехнiчний стан житлового булинку та його
прибулшнковоi територiТ:

Пiд

час проведення оглядУ житлового будинкУ J\lb 44
Героiъ Сталiнграда

на
просп,
комiсiя перевiрила cTall нссучих та огороджувальних
конструКцiй, зовНiшнi та внутрiшНi стiни, стики, гtoKpitr-ltltl,
пiдлогу, BiKHa, дверi,
системи цо, гвп, хвп, каналiзацii, лiфти, електрообладнанtIя,
дитячi майданчики
та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:
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сходовi Потребують кагтir альt Iогt) ремонту
1-4 6-9, l I, l З- lб пi.,r. )
лоджii, rанки в задовiльно I\,1r' CTaIIl (ганки

(огородження балконiв
i лоджiй)
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1. Житловий будинок, загальна площа якого станоtsи.l,ь 'Зll22
,20 кв. м, кiлькiсть
квартир -504 штук
На
територii розмi щуються 2 дитячих май,,lагtчики
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техдiльницi хлсбнiковоi
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Примiтка

|..

10

Смiттепроводи

(клапани,

В задовiльному cтaHi
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Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)
BiKHa

1з

Щверi

(завантажувальнi клаll ани
смiттепроводу заварен i
08.04.2021
Водопостачання вiдсу,гнс
2,4,5,6,8 1 1-14 пi . t. )
c,l1Hl
В задовiльн
поточIIоI-о ремонту
Потребують

Вхiднi групи

Потребують
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Козирки вхiдних груп
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Електрообладнання
(щитова, мережi, булинкове

Потребують поточFIого ремонту
1-4 6-9, 11-16 пi.r
Потребус поточного ремонту

стовбури, шибери)
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Лiфти (машиннi

Працюють в паспортному режимl

18

Системи

В задовiльному

примirцення,
дверi машинних примiщень)

центраJIьного
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гарячого В задовiльному cтaHi
Системи
водопостачання
холодного В задовiльному cr aHi
Системи
водопостачання
i каналiзацii
територlя В задовiльному c,l,aHi
Прибудинкова
(благоустрiй,
покриття)
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асфа,тьтове

,Щитячi майданчики
(облалнання дитячих
майланчикiв)

Потребують

до}комплектацii
сучасними iгровими елементами

житJI()воI,о булинку J\Ъ 44 на
Висновки KoMicii: технiчний стан
просп. Героiв Сталiнграда та дитячих майданчrлкilз задовiльний. Житловий
булинок придатний до експлуатацii в осiнньо-зимовllii ltelliil.,t 202| -2022 poKiB.

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацij';ки r,.,гового булинку у наступний
перiол)

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

Майстер техдiльницi

Щата огляду

(16)) вересня 2021 р.

олошина H.I\4
ентьсва T.I
HiKoBa

В.о.

