лкт

загаJIьпого огляду жптлового булпнку,
розташовапого за адресою: вул. Героiв.Щнiпра, 32

Карачльна Н.П.
(П.I.Б. майстра)

КП <Керуюча компанiя

з обсrryговування
житлового фонлу Оболонського району м. Кисва>>,

од-502

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписа.гtися, комiсiя у скJIадi: головIlого iнженера Рикало Н.В.,
заступника начальника Попельнlх О.М., майстра техдiльницi Караульноi Н.Пз l2.10.2020p.
(дата початку огляду)

по 13.10.2020p.

(дата завершення оглялу)

провела огляд житлового будинку за адресою: вулиця Героiв Днiпра. 32
i встановила таке:
1 . Житловий будинок, загальЕа IIлоща якого стЕtнови тъ 1523З,7 5 м2, кiлькiсть
квартир - 2lб шт.

На прибуди нковlй територll не розмluýrю ться дитячi, спортивнi майданчики
2. Технiчпшй стан житлового будпнку та його прнбудпнковоI терптор[i:
Пiд час проведення огJIядУ житлового булинку Jф З2 по вул. Героiв.Щнiпра комiсiя
перевiрила стан несгlих та огороджуваJIьних конструкцiй, зовнiшнiх та BнyTpimцix
cTiH, стикiв, покрiвлi, пiдлоги, BiKoH, дверей, системи цо, гвп, ХВП, кана.пiзацii,
лiфтiв, електрообладнання та прилеглоТ територii.

п

и цьо

Ns

!

l

виявлено:
Найменування елемента

1конструкuii) булинку
ндамент

2

Фасад

з

Стiни

4

Герметизованi стики

5

Пiдлога

6

Покрiвля

7

Водостоки

Висновок про технiчний стан елемеIfiа
(KoHcTpyKuii) булинку

В задовiльно

Примiтка

стан1

Потребуе поточного ремонту

Потребують поточного ремонту
Потребують ремонту oKpeMi квартири
Потребуе поточного ремонту
Потребуе першочергового
капiта.ltьного peMot{Ty

Потребують поточного ремонту

lb

8

9
10

Сходовi клiтини, сходовi
маршi
Бшlкони, лоджii, ганки
Смiтгепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Потребують поточного ремонту
Ганки п
поточного
Законсервованi, потребують
поточного ремонту

l1

Смiттезбiрнi камери
водоп вlд

Потребуе вiдновленrrя в 2-5 пiд.

12

BiKHa

В задовiльному cTaHi

В

1,2,5 пiд'iЪдi потрiбно вст:lновити но
дверi в пiдвал,1-6 п. дверi в смiтгезбiрн
1-6 п. дверi на горище

lз !Bepi
14

о

Вхiднi групи

1-6 пiд. потребують ремонту

l5 Козирки вхiдних груп

Потребують капiта.ltьного ремонту

lб Електрообладнання

Потребус капiтального ремонту

м

17

(щитова,

ове освrтленюI

Лiфти (машиннi примiщення,
l мalшинних

имiщень)

Працюють в паспортному режимi

l8 Сцстеми центрirльного опiшення п
капlтального
мо
l9 Системи
ячого водопостач
Потребують капiтального ремонту
20
21

Системи холодного
водопостачання i кана.пi зацiТ
Прибудинкова територiя

(благоустрiй, асфапьтове покриття)

Потребlтоть капiтального ремонту
Асфальтове покриття потребуе
мо

Впсповкп KoMicIi: технiчний стан житлового будинку по вул. ГероiЪ
Щнiпра, 32

задовiльний. Житловий будинок придатний до експJrуатацii в осiнньо-зимовий перiод
2020_2021 року.
(оцi нка технlчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii житлового
булинку у наступний перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер

Рика,,rо Н.В.

Члени KoMicii: засryпник Еачrцьника ОД-502

Попельнух О.М.

маистер техдlльницi

.Щата

огляду < 12

>

жовтня 2020р.

Караульна Н.П.

