загального
I;"ового будинку,
"."rfr
розташованого за адресою: вул. Героiв Щнiпра,38-В

_Кравчепко Л.П._
(П.I.Б. майстра)

КП <Керlточа компанiя

з обслуговування

житлового фонду Оболонського району м. Ки€ва>),

од-502

(назва виконавця послуг)

Ми,, що нижче пiдписа-тlися, комiсiя у складi: головного iнженера Рикало Н.В.,
заступника начiLпьника Попельнух О.М., майстра техдiльницi Кравченко Л.П.,

майстра техдiльницi Конопленко В.Ф.
з l5.09.2020p.
по l5,09.2020 р.
(дата початку огляду)

(дата завершення огляду)

провела огляд житлового будинку за адрес ою: вчлиця Геооiв Днiпра. 38-В
1 встановила таке:
l. Житловий будинок, загальна площа якого становить 6630,82 м2, кiлькiсть KвapTllp

|27 шт.
На прибудинковiй територii розмiщуеться

1

дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

Технiчний стан житлового булинку та його прпбудинковоТ територii:
Пiд час проведення огляду житлового булинку Nр 38-В по вул. Героiв !нiпра Koi ..:,
перевiрила стан несучих та огороджувЕIльних конструкцiй, зовнiшнiх та BHyTpitпHill .; i-,:l
стикiв, покрiвлi, пiдлоги, BiKoH,, дверей, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii, -lii,:'з
електрообладнання, дитячих майданчикiв та прилеглоi територii.
При чьому встаноыIено:
2.

Найменування елемента
(конструкцii) булинку
Фундамент

Висновок про технiчний стан елемента Примiтка
(конструкцii) булинку
В задовiльному cTaHi

2

Фасад

J

Стiни

Потребуе поточного ремонту
фарбування)
Пýтребують поточного ремонту

Л!

з/l

l

}1

*

1и.

фки

4

Герметизованi

5

6

Пiдлога
Покрiвля

7

Водостоки

Потребують ремонту oKpeMi
ири
Потребуе поточного ремонту
Потребус часткового поточного
ремонту
Потребують поточного ремонту

8

Сходовi клiтки, сходовi

Потребlтоть капiтального ремонту

9

маршl
Балкони, лоджii, ганки

10

Смiттепроводи (клапапи,

Ганки потребують поточного
ремонту
заблоковано

стовбури, шибери)

в наявностi

11

Смiттсзбiрнi камери

12

(наявнiсть водопровiду)
BiKHa

13

Дepi

l4

Вхiднi групи

Потребують поточного ремонту
металевi решiтки (жалюзi)
Потребують замiни
на сходових кJIlтинах
Потребують поточного ремонту

l5

Козирки вхiдних груп

В задовiльному cTaHi

lб

Електрообладнання (пцтова Потребуе капiта-,rьного ремонту
будинкове освiтлення)

17

l8

Лiфти (машиннi примiщення,
машинних примiщень)

,

Працюють в паспортному режимi

2|

Системи центрального
Потребують капiтального ремонту
опалення
Системи гарячого
Потребують капiтального ремонту
водопостачання
Системи холодного
Потребують капiтального ремонту
водопостачання i каналiзац
Прибулинкова територiя
В задовiльному cTaHi

22

!итячi майданчики

19

20

]

i

(благоустрiй, асфыlьтове
покриття)

Потребуе доукомплектування

(обладнання дитячих
майдан чикlв )

Висновки KoMic[i: технiчний стан житлового будинку по вулицi Героiв

задовiльний. Житловий будинок придатний до е
2020-2l року.
(оцiнка технi.пrого стаrту, висновок
булинку у н

Голова KoMiciT: головний iнженер ОД-502
Члени KoMicii: засryпник начмьника ОД-502

.Щнiпра, 38-В,

осiнньо-зимовий перiоi
тацll жилого

lcTb

о

5Ф

Рикало Н.В.

Попельнчх С).М

Майстер техдiльницi

Кравченко Л.П

Майстер техдiльницi

Конопленко В.Ф.

.Щата

огляду

п_б,

Р/

ZOZOp.

