лкт
ЗEпlлъFlt}г00тýяДY1кп"т0гФбyдfi:ккv,'."'''тJ*''t-i'.*'i".-.
розташоваIIого за адресою: вyл. Героiв .Щпiпра, 32-Б

Карачльна Н.Е.
(П.I.Б. майстра)

КП <Керуюча компанiя

з обсlryговування

житлового фонду Оболонсъког0 району м.
(назва викон€lвця

Кисва>>,

пос.lryг)

Ми, що нижче пi.дписалися, комiсiя у складi: iнженера Рикапо Н.В., засцrпника
начальника Попелънух С.М., майстра техдiльницi KapayrbHoi Н.П.
ло 22.09.2t2\p.
з

22.09.202Ip.

(дата початку ог.llяду)

{джазадершеgн.ч ог.llяду)

провела огJrяд житлового будинку за адресото: вулиця ГероiЪ Днiгlра. З2-Б
i встановила таке:
1. Житлоъпй булич.ок, загаJьна Iшоща якого становить 728I,72 м', кiвкiстъ:квартItр

-

(перелiк елсментiв благоустрою)

2. Технiчпий стан жЕlтловогс б.члинк}, та його прпбулпнковоi терпторii:
Пiд час проведення огJuIд,ч житлового будинку }lb 32-Б по вул. ГероiЪ Щнiпра
комiсiя перевiрила стан несу{их та огород)Iсув€Lльних конструкцiй, зовнiшнiх та
внутрiшнiх cTiH, стикiв, покрiвлi, пiшогил BiKoH, дверей, системи ЦО, ГВП, ХЕlП,
каналiзацii, лiфтiв, електрообладнанЕя, дитя.-Iого майданчика та прилеглоi територii.
виrIвлецо
Наймеryвання елемента {,
Висlrовок цро технiчний стан
}lb
елемента

Фундамент

В задовiлъному cTaHi

2

Фасад

Потребуе поточЕого ремоЕту
(3п. вiдшrарування фасqдцоi
ппитки на 9 пов.)

J

Стiни

1

l

Г.от,э

е

бують ремоlr..ту oKpeMi

4

Герметизованi стики

5

Пiдлога

Потребуе поточного ремонту

6

Покрiвля

Потребуе поточного ремонту

7

Водостоки

8

Сходовi клiтини, сходовi маршi

9

Балкони, лодх<ii, ганки

10

С

Йттецосl води

Потребують поточного ремонту
Гzr_:,::l

потэебУють поточного . -

(кта_паrrи,

стовбури, шибери)

Смiтгезбiрнi камери

в наявностi

I2

BiKHa

Потребують заrаiни

1

f,Bepi

Ilотзебrлоть pe}doнTy две.рi
сч1
пiдвапи та

l4

Вхiднi групи

Потребуютъ поточного ремонту

15

Козирки вхiдних груп

В задовiльному cTaHi

11

1б

l7
l18
19

20

.-

Електрообладнання (щитов4
Mepexi, будинкове освiтлення)
Лiфти (машиннi примiщення,
дверi мilшинних примiщень)

!

Потребуе поточного ремонтУ

I

Працюють в паспортному режимi

Готсебують поточного IJемонту

Системи LIентгаJIьчого оIалеЕrlя
Системи гарячого водопостачаF:ILч
Системи холодного
водопост ачав.ня i канапiз ацiТ
Прибудинкова територiя

в

Потребують поточного ремонту
Потребують

потоIIного

ремонту

Асфальтове поцриття потребуе
ремонту
Потребус ремонту цегJIяна кJIадка
майданчики (облапнання
.Щитячi
огорожi, доукомплектування
LL
дитяЕIID( майдакwrкi в )
iг]эозими елементzlми
Висновкп KoMicii: технiчний стан житлового будинку по вулицi Героiв ,Щцiпра, З2-Б,
дитячого майданчика - задовiльний. Житловий будинок придатний до ексгrтryатацii в
осiнньо-зимовий перiод 202L-2022 ро*у.

2l

(благоустрiй, асфальтове покритгя)

(оцiнка технi.пrого стан,ч, висновок про готовнiсть до експJryатацii яслтлового
б_чдднку у наступний

н.в

Голова KoMicii: Iнженер

Члени KoMicii: заступн].к Еачальника.
майстер техдiльницi

Щата огJIяду

<<

22

>>

вересня 2021р.

Ct-5

о.м.
Караулъна Н.П.

