
лкт
загаJIьного огляду жплого будинку,

розташова ного за адресою : вул. ГероiЪ,Щrriпра, 3GБ

Караyльна Н.П.
(П.I.Б. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обсrryговування
житлового фонду Оболонського раЙону м. Кисва>,
од-502

(назва виконавця послlт)
Ми, що нижче пiдписЕlлися, комiсiя у ск.падi: головного iнженера Рикало Н.В.,
заступника начЕuIьника Попельrrрi О.М., майстра техдiльницi Караульноi Н.П.

з05 .l0.2020p. по 06.10.2020р.
(лата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огJIяд житлового булинку за адресою: ли lB 36-Бг
i встановила таке:
l. Житловий будинок, загальна площа якого ст€lновить 13891,12 м2, кiлькiсть квартир

- 2l5 шт.
На прибулинковiй територii розмiuцrються l дитячий майданчик, 1 спортивrпrЙ
майданчик
(перелiк елементiв благоустрою)
2. Технiчний стап жплого булинку та його прибудинковоi територii:

Пiд час проведення огляду жилого булинц ЛЬ 36-Б по вул. Героiв Щнiпра комiсiя
перевiрила стан нес)чих та огороджув€шьних конструкцiй, зовнiшнiх та вгrутрiшнiх
cTiH, стикiв, покрiвлi, пiдлоги, BiKoH, дверей, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii,
лiфтiв, електрообладнЕlння, дитячого, спортивного майданчикiв та прилеглоТ територii.
п и цьо виявлено:

ПримiВисновок про технiчний стан елемента
(конструкцii) будинкуJф з/l

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

В задовiльному cTaHil Фундамент
Потребуе поточного ремонту
(фарбування)2 Фасад

Потребутоть поточного ремонтуз Стiни

Потребують ремонту oKpeMi квартири4 Герметизованi стики

Потребуе поточного ремонтуПiдлога5

Потребуе поточного ремонту6 Покрiвля

7 Водостоки

Потребу+оть поточного ремонту8
Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Потребують поточного ремонту



9 Балкони, лоджii, ганки Ганки потреб},ють поточного ремонту

10
Смiттспроводи (к,'rапани,
стовбури, шибери) поточного ремонту

1l
Смiттезбiрнi камери
(водопровiд) Потребують вiдновлення в 1-3, 5,б п.

l2 BiKHa Потребують замiни

lз .Щверi
Потребують замiни в смiттезбiрник в
2,З,5 п.,, в пiдва.lt 1-6 п., на техповерсi

14 Вхiднi групи Потребують поточного ремоЕту

15 Козирки вхiдних груп Потребують поточного ремонту

1б
Електрообладнання (щитова,
мережi, булинкове освiтлення)

Потребуе замiни елек1ропроводка

1,7
Лiфти (мапrинпi примiщення,
дверi машиннкх примiщень)

Працюють в паспортному режимi
18 Системи центрального опалення Потребують поточного ремонту
l9 Системи гарячого водопостачаннrI Потребурть поточного ремонту

20
Системи холодного
водопостачання i каналiзацii

Потребують поточного ремонту

2| Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове покриття)

Асфальтове покриття потребуе ремонц

22 ,Щитячi майданчики (обладнання

дитяаIих майданчикiв)
Потребуе доукомплектування
iгровими елементами

2з Спортивний майданчик (обладнання
спортивних майданчикiв)

Потребус доукомплектування
iгровими та спортивними елементами

Впсновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по вулицi Героiв.Щнiпра, 36-Б,
дитячого, спортивного мвйданчикiв - задовiльний. Житловий будинок придатний до
експrryатацii в осiнньо-зимовий перiод 2020-2021 року.

(оцiнка технiчного cтtuly, висновок про готовнiсть до експлуатацii житлового
будинку у насцrпний перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер Рикало Н.В.

Члени KoMicii: засryпник нач.uIьника ОД-502 пельнlо< О.М.

маистер техдшьницl Караульна Н.П.

.Щата огляду < 0б> жовтня 2020р.

Законсервованi, потребують
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