
загального 
".*оТ;""го 

будпнку,
розташовапого за адресою: вул. fероiЪ Щнiпра,34-А

КП <Керуюча компанiя з обс;ryговування
житлового фонду Оболонського району м. Киева>>,

од-502
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписatлися, комiсiя у складi: головного iнженера Рикало Н.В.,
заступника нач Iьника Попельнух О.М., майстра техдiльницi КараульноТ Н.П.

з l5.10.2020p. по l6.10.2020p.

1 . Житловий будинок, загальна площа якого становить 91 57,93 м2, кiлькiсть квартир -
143 шт.
На прибул инковiй територii розмiщуеться l дитячий мйданчик

п и цьо виявлено:
ПримiткаВисновок про технiчний стан

елемента (конструкцiТ) булинryNs з/l
Наймекування елемента
(конструкцii) булинку

В задовiльному cTaHi1

(фарбування)Фасад2

Потребують поточного ремонтуJ Стiни

В задовiльному cTaHi4

Потребуе поточного ремонту
5 Пiдлога

Потребус поточного ремонry6 Покрiвля

7 Водостоки

Караульна Н.П.
(П.I.Б. майстра)

(лата початку огляду) (дата завершення оглялу)

провела огJIяд житлового будинку за адресою: вулиця Героiв Днiпра. 34-А
i встановила таке:

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчнпй стан я(птлового будинку та його прибудинковоi територ[i:
Пiд час проведення огляду житлового булинку Ns 32-А по вул. Героiв ,Щнiпра

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувчL.Iьних конструкцiй, зовнiшнiх та
внутрiшнiх cTiH, стикiв, покрiвлi, пiдлоги, BiKoH, дверей, системи ЦО, ГВП, ХВП,
каналiзацii, лiфтiв, електрообладнаннJI, дитячого майданчика та прилеглоi територii.

Фундамент
Потребуе поточного ремонту

Герметизованi стики

Потребують поточного ремонту



8
Сходовi клiтини, сходовi
маршi Потребують поточного ремонту

9
Ба.,,tкони, лоджiТ, ганки Ганки потребують поточного

ремонту

l0 Смiттепроводи (к;lапани,
стовбури, шибери)

Законсервованi, потребують
поточного ремонту

11
Смiттезбiрнi камери
(водопровiд) В задовiльному cTaHi

12 BiKHa В задовiльному cTaHi

lз .Щверi
Потребують ремонту дверi в 1,3 п.
смiттезбiрн ик, пiдвали та горище в l-З п.

14 Потребують поточного ремонту

l5 Козирки вхiдних груп Потребують поточного ремонту

16 Електрообладнання (щитовц
дерgжi, будинкове освiтлення)

Потребуе капiта.льного ремонту

17
Лiфти (машиняi примiщенrrя,
дверi машинних примiщень) Працюють в паспортному режимi

l8 Системи це чшьного опЕUIення В задовiльно cTaHl
l9 Системи гарячого водопостачання В задовiльно cTaHl

20
Системи холодного
водопостачанш i канмiзацii В задовiльному cTaHi

2\ Асфальтове покриття потребуе

22 .Щитячi майданчики (обладнання
дитяIlих майданчикiв)

Потребуе ремонry та доукомплекгування
iгровими елементами

Висновки KoMic[i: технiчний стан житлового будинку по вулицi ГероiЪ.Щнiпра, 34-А,
дитячого майданчика - задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатацii в
осiнньо-зимовий перiод 2020-202 l року.

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до ексьтцrатацii житлового
булинку у наступний перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер Рикмо Н.В.

Члени KoMiciT: засryпник начальника ОД-502 Попельнух О.М.

маистер техдlльницl Караульна Н.П.

Вхiднi групи

Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфа.пьтове покритгя) ремонту

н

.Щата огляду < l5 > жовтня 2020р.


