лкт

загального огляду жилого будинку,
розташованого за адресою: просп.Героiв Сталiнграда, 39-А

__litlllопленко В.Ф._
i.]-l. rva}icтpa)

J1 l.

tiеруоча компанiя з обслуговування
).i{T.i()BoIo фонду Оболонського району м. Киева),
F. i "t ,з

1

]'цаlt}а викоliавця послуг)

комiсiя у складi: головного iнженера Костюченка С.О.,
i:rжetrepa l-i категорii Рикало Н.В., майстра Конопленко В.Ф.
по 18.05.2022р.
з l3.05.2022p.
(дата завершення огляду)
(.]\i[Ia ll оча гь:у ,rг"rяду)
гl:lовела оIJIяд жилого булинку за адресою:проспект Героlв Сталiнграда. 394

\1и, rдо ниlt<че пiдпис€ulися,

i ilст,ll,ловила таке:

i.

Жlrтловий будинок, загальна площа якого становить l5399,55KB. м, кiлькiсть
Kl]apт.{p -- 2?8 штук.
lilr гrрибудиrrковiй територii розмiшrуоться 2 дитячих майдаrrчики
r"t:pe,r.iK

(

елемснтiв благоустрою)

Теlнiчний gl,aп жилого булинку та його прибудинковоТ територii:
llilt час Ijроведення огляду жилого булинку Ns 39-А по просп..Героiв Сталiнграда
i,,IJl]u я перевiрила стан несу{их та огороджувальних конструкчiй, зовнiшнi та
з;,уr,оiшнi сгiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,
к на-,riзаrtii, лiфr,и, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та прилеглу

2,

..

l

|_

I

PL;'|l)p1I о.

.;lll

"I\t-,,

l-tbcltr

I l, !1яВ.ГIено:

зil []айлле:lуванЕя елемеfiта

gqцц l

l1

б ди

менI,и
,]

Фасадtt
{.,]

,,{

)
g
7

гiн

rr

Гершtеl,лrзованi стики

Г|iдлоl а
[lcl ll]J]я
Воiцtlс l,tlки
C]xtutoBi клiтки, сходовi
мlаршi

БалKollt, лоджiТ, ганки
,ol оglодхення балконiв i

]{r

цсllt;кiй

CпriTTt,

Примiтка

Висновок про технiчний стан ел
констру кцii) будин
В задовiльно
cTaHl
В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaнi
Потребують поточного ремонту

l

oKpeMl квар],ири
В задовiльному cTaHi
Потребус поточного ремонту
Потребують поточного ремонту
l'[от,ребують капремонту 1 -5п.

згrдно з
термiнами
ефективноi
експлуатацii

В задовiльному cTaHi
t

I

)

прсводи

,]1оt;б ]a|ц . цlLI

(клагrани,

заблоковано

l

ll

Смiттезбiрнi камери
водоп овlд
BiKHa

в наявностi

Щверi

Потребують замiни в 1,4п.

i

t}хiднi групи

t

Козирки вхiдних груп

потребують поточного ремонту
5п.
в задовlльному cтaнl

1(l

Електрообладнання(щито

в задовlльному cTaHl

l,:

динкове освlтлення
Лiфти (малиlтнi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Потребують замiни

згiдно з
термiнами
ефективноi
експлуатацiТ
згlдЕо з
термiнами
ефекrивноi
експлуатацii

.J

i

Системи цеЕтр€шьного
опалення
Сисr,епrи гарячого

lt

Працюють в паспортному
режимi.
В задовiльному cTaHi
Потребують капремонту

l]одоlIостач ання
,)

i

,,)

Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

Потребують капремонту

Прибулинкова територiя

Асфальryвання потребус
капремонту

,Щитячлrй майданчик
|облалнання дrтячих
иаилilн,lикll}

Потребус дооблашryвання
новими формами перед 3п.

(благоустрiй. асфальтове
покритIя)

2?

згlдно з
термiнами
ефективноi
експлуатацii
згlдно з
термiнами
ефективноi
експлуатачii
згlдно з
термiнmrи
ефекгивноi
експлуатацii

[1,1rcHtlBKи комiсii:технiчний стан житлового будинку по проспекту Героiв
(i галilrграда. 39-А, дитячих майданчикiв
- задовiльний. Житловий будинок придатний
] еl:(]п,ц/атацii в весняно-лiтнiй перiод 2
року.
]
(оцiнка технi.шого стану. висновок
булинку у н

l

,.

,r;::a

Ll, I.:lз tt

коrиiс,ii: гtlловний iнженер

KoMicii: irtженер l -i категорiТ
маистер

iI,,Ll,a

rlгrшлу

<r18>

травня 2022р.

готовнlсть до ексллуатацrl жилого
ип од)

I
t

стюченко

е.о,

кало Н.В.

Конопленко R.Ф.

