
Члени KoMicii: головний iHжetrep Некрасова С.В.

iнженер I-i категорii Лаврентьева T.I.L

майстер тех.. дiльницi Уманець Г.М.

,Щата огляду <06>квiтня 2020 р.

+

Висновки KoMicii: технiчтtий стан житлового будинку по вул. Героiв !пiпра,
J7 та дитячий майданчик в задовiльному cTaHi.. Житловий будинок
придатний до експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод 2020р.

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацili жилого
булинку у наступний перiол)



J Стiни В задовiльному cTaHi

4 Герметизованi стики Потребуrоть поточного ремонту

5 Пiдлога

Покрiвля В задовi.ltьному cTaHi

1 Водостоки Потребують поточного ремонту

Сходовi клiтки, сходовi
tlаршi

Потребус поточного peMolrTy

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджiй)

В задовiльному cTalli

l0 Смiтгепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

В задовiльному cTaHi.

ll Смiтгезбiрнi камери
(водопровiд)

Потребують поточного ремонту,
водопостачання потребус
вiдновленrrя в 1,2, 3пiд.

l1 В задовiльному cTaHi.

l2 ,Щверi В задовiльному cTaHi

lз Вхiлнi групи В задовiльному cTaHi.

l4 Козирки вхiдних груп В задовiльному cTaHi

Електрообладнання
(щитова, мережi,
будинкове освiтлення)

Електрообладнання в

задовiльному cTaHi.

lб Лiфти (машиннi
примiщення, дверi
машинних примiщень)

Лiфти працюють в паспортному
режимi

1,7 Системи центрального
опzшення

Потребують поточного ремонту

l8 Систеtrли гарячого
водопостачання

l1отребуlоть поточного ремонту

19 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

Потребують поточного ремонту

1,7 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

Потребус ремоIIту

1ti flитячий ллайданчик
(обладнання майiIанчика)

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi, в лiфтових
холах потребуе замiни

6

8

BiKHa

l5

I



AItT
?|га+ьнqгр огл_lлLццлоrq qудц|'цу,

розташованого за адресоIо: вул. Героiв Щнiпра, 77
Уманець Г.М.

(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського раЙону м. Киева>,
од-505

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдпи салися, комiсiя у складi: головного iнженера ОД-505
Некрасовоi С.В., iнженера I-i категорii Лаврентьсвоi T.I., майстра тех..
дiльницi Уманець Г.М.

з 06.04,2020р. по 09.04.2020р
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела позачерговии огляд жилого
Днiпра,77

булинку за адресою вул. Героiв

l встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 7421,50 кв. м,
кiлькiсть квартир - 108 штук.
На прибудинковiй територiТ розмiщуе,гься дитячий майданчик: лави для
вiдпочинку:5шт,балансири:2шт, гойдалка:lшт, гiрка зi спуском:lшт,
грибок=lшт.

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний cтatt жилого булинку та його прибудиllковоi територii:
Пiд час проведення огляду жиJIого будинку М 77 по вул. Героiв [нiпра

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувtLпьних конструкцiй, зовнitпrri
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територirо.
При цьому виявлено:

N9

зlп
Наймеllуваllllя елемеIlта
(коllсr,рукцii) булиlIку

Висllовок про тсхlliчlIий cTall
еJIемеIt,га (коltструкцii)
будиllку

1 ФуIrдамен,ги В задовiльно,ltу cTalli

Фасади В задовiльному cTalli

При мiгка

2


