
дкт
загального огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: вул. ГероiЪ Щнiпра,38-Б

_Кравченко Л.П._
(П.I.Б. майстра)
КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Кисво,
од-502

(назва виконавця посrryг)
Ми, що нижче пiдписtшися, комiсiя у скJIадi: головного iнженера Рикало H.I],.
заступника начаJIьника Попельнц О.М., майстра техдiльницi Кравченко Л.П.,,
Конопленко В.Ф.

з l4.09. 2020р. по 14.09.2020р.

На прибулинковiй територii розмiulуеться l спортивний майданчик.
(перелiк елементiв благоустрою)

2. ТехнiчпиЙ стан ,кптлового будпнку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду житлового булинку JE 38-Б на вул. ГероТв Щнiпра

перевlрила стан нес)п{иХ та огороджуВаIIьttих конструкцiй, зовнiшнiх та BHyTpirutiix с ,,
стикiв, покрiвлi, пiдлоги, BiKoH, дверей, системи цо' гвп, ХВП, каналiзацii, ,-riф,liH
електрообладнання, спортивного майданчику та прилеглоi територii.
п и цьо виявлено:

Примiтка

Пофебуе поточного ремонту

Потребуе часткового поточного
мон

)

Ns з/п Найменуванrrя елемента
(конструкцii) булинку

Висновок про технiчний стан елемента
цi динl бкон

1 Фундамент В задовiльному cTaHi

Фасад

'?"
Потребl,rоть поточного ремонryСтiни

4 ПЬтребутоть ремонту oKpeMi квартири

5 Пiдлога Потребуе поточного ремонту

6 Покрiвля

7 Водостоки [Iотребують поточного ремонry

(лата початку огляду) (дата завершення огляду)
провела огJIяд житлоВого булинку за адресою: вулиця ГероiЪ Днiпра. 38-Б
i встановила таке:
1. Житловий будинок, зага,льна площа якого станов ить 66'15,6| м2, кiлькiсть KBapTi:t
|27 шт.

J

Герметизованi стикп,,,



8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Потребують капiтального ремонту

9 Балкони, лоджii, ганки Ганки потребують
поточного ремонту

10 Смiтгепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Законсервованi- потребують
поточного ремонту

1l Смiттезбiрнi камери
(наявнiсть водопроводу)

в наявностi

12 BiKHa Потребують поточного ремонту
металевi решiтки (жалюзi)

lз lBepi Потребують замiни
(на сходових клiтинах)

Вхiднi групи Потребують поточного ремонту

Козирки вхiдних груп Потребують поточного ремонту15

16 Електрообладнання (щитовц
мережi, будинкове освiтлення)

Потребус капiта,rьного ремонту

|7 Лiфти (мшиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Працюють в паспортному режимi

18 Системи центрzшьного
опaUIення

Потребують капiтального ремонту

19 Системи гарячого
водопостачання

Потребують капiтального ремонту

20 Системи холодного
водопостачання i кана,riзацii

Потребують капiтального ремонry

2l Прибулинкова територiя
(благоустрiй,
асфальтове покриття)
Спортивнi майдшlчики
(обладнання спортивних
майданчикiв)

Потребус доукомплектуваннJI

14

)1

Висновки Koмic[i: технiчний стан житлового будинку по вулицi Героiв !нiпра, З 8" Ь,
задсвiльний. Житловий будинок придатний до експJryатацiТ в осiнньо-зимовий перiil.:

l

l

]

2020-21 року.
(оцiнка технiчrого стану, висновок

оудинку у

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-502

Члени KoMiciI: засryпник наччLпьника ОД-502

Майстер техдiльницi

атацlt жилого

Рикало Н.В,

Попельнлх С).М.

Кравченко Л,П.

Асфальтове покриття потребу€
капiтального ремонту

Майстер техдiльницi

fu/z? ра/,:ф /lpy uD
Конопленко В.Ф.


