дкт

загального огляду житлового будинку,
розташованого за адресою: вул. Героiв !,нiпра,40-А

_Кравченко Л.П_
(П.I.Б. майстра)

КП <Керуюча компанiя

з обслуговуваЕЕя

житлового фонду Оболонського раЙону м. КисвD,

од-502

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi:головного iнженера Рикало Н.В.,
заступника начaцьника Попельнух О.М., маЙстра техдiльницi Кравченко Л.П.,
майстра техдiльницi Конопленко В.Ф.
по 17.09.2020р.
з 17.09.2020р.
(дата завершення оглялу)

(лата початку огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою: вулиця ГероТв Днiпра. 40-А
l встановила таке:
1. Житловий будинок, загаJIьна площа якогО становитЬ 8999,8 м', кiлькiсть квартир
143 шт.
На прибудин ковiй територii не розмiu_ryються дит ячиЙ, спорти вниЙ маЙданчи ки

-

(перелiк елементiв благоустрою)

Технiчний стан житлового будинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огJUIду житлового булинку м 40-А на вул. ГероТв flнiпра комiсiя
перевiрила стан несучих та огороджувtUIьних конструкцiй, зовнiшнiх та внутрiшнiх cTiH.
стикiu, покрiвлi, пiдлоги, BiKoH, двереЙ, системи цо, гвп, ХВП, каналiзачii, лiф:iв.

2.

електрообладнаннJI, та прилеглоi територii.
п и цьо встановлено:
Висновок про технiчний стан
Ns з/п Найменування елемента (кон
елемента (KoHcTpyKuii) булинку
б дин
1

Фундамент

В задовiльному cTaHi

2

Фасад

J

Стiни

Потребуе поточного ремонту
(фарбування)
В задовiльному cTaHi

4

Герметизованi стики

5

Пiдлога

6

Покрiвля

1

Водостоки

В машинному примiщеннi потребуе
поточного ремонту
Потребlтоть поточного ремонту

8

Сходовi клiтки, сходовi

В задовiльно

Потребlтоть ремонту
oKpeMi квартири
Потребуе поточного ремонту

cTaHl

Примiтка

9

маршl
Балкони, лоджii, ганки

Ганки потребlтоть

(огоролження балконiв i лошкiй)

10

поточного ремонту
Законсервованi, стовбури
потребують поточного ремонту
Потребують вiдновлення в 2,4п.

Смiтгепроводи (юIапани,
стовбури, шибери)

l1
|2

lз

Смiттезбiрнi камери
(наявнiсть водопроводу)
BiKHa

В задовiльному cTaHi

|4

[Bepi
Вхiднi групи

В задовiльному cTaHi
Потребують поточного ремонry

15

Козирки вхiдних груп

Потребують поточного ремонry

lб

Електрообладнання (щитовц

В задовiльному cTaнi

мережi, булинкове освiтлення)

|7

ЛiфТИ 1"alll-r"i

примiщення,
машинлих
примiщенъ)
лверi

Праuюють в паспортному режимi

18

Системи центрЕrльного

Потребують поточного ремонту

l9

оп€Lпення

Системи гарячого
водопостачання

Потребують поточного ремонту

20

Системи холодного
водопостачання i кшrалiзацii

Потребують поточного ремонту

21

Прибулинкова територiя

В задовiльному cTaнi

(благоустрiй,асфальтове покритгя)

Висновкп комiсii:технiчний стан житлового булинку по вулицi Героiв .Ц,нiпра, 40-А задовiльний, Житловий будинок придатний до експJryатацii в осiнньо-зимовий перiод
2020-21 року.

(оцiнка технi.шого стаЕу, висновок про готовнiсть до ексшryатщii жилого
булинку у наступний перiод)

Голова Koмicii: Головний iнженер ОД-502
Члени KoMicii: засryпник начшIьника ОД-502

/

Рикало Н.В.
Попельнр< О.М.

Майстер техдiльницi

Кравченко Л.П.

Майстер техдlльницl

Конопленко В.Ф.

,Щата

огляду

<

z

))

4

2020р.

