
лкт
загального огляду житлового булинку,

розташованого за адресою: вул. Героiв Щнiпра, 45

Уманець Г.М, КП <Керl+оча компанiя з
обслуговування житлового фонду
Оболонського району м. Киево>

од-505

(П.I.П. майсгра)

(назва викоЕавця посл)т)

Комiсiя у складi: головного iнженера ОД-505 ВолошиноТ Н.М., iнженера I-i
категорii Лаврентьевоi T.I., майстра техдiльницi Уманець Г.М.

(.аата початку оглялу) (дата завершеЕня огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою: вул. ГерoiB Днiпра.45
l встановила:
1. Житловий будинок, загЕrльна площа якого становить 15869,4 кв. м,
кiлькiсть квартир - 2l5 шryк.
На прибудинковiй територii розмiщуеться 1 дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний сташ ясIIтлового будинку та його прпбудппковоi територii:
Пiд час проведеншI огJIяду жилого булинку Ns 45 по вул. ГероiЪ ,Щнiпра

комiсiя перевiрила стан Еесr{их та огороджув€lльних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу
територiю.
При цьому виrIвлено:

Балкони, лоджii, ганки
(огородження баrrконiв i

9

Вцсновок про технiчний стан
елемента (конструкцii') будинкч

Примiткал!
зlп

Найменування елемента
( конструкцii,) будинку

В задовiльному cTaHi1 Фундаменти

1 Фасади В задовiльному cTaHi

3 Стiни В задовiльному cTaHi

4 Герметизованi стики Потребують поточного ремонту

5 Пiдлога В лiфтових холах потребуе замiни

6 Покрiвля Потребуе поточного ремонту

Водостоки Потребують поточного ремонту

Потребують капiта,rьного
ремонту

8 Сходовi клiтки, оходовi
маршi

В задовiльному cTaHi

з |З,04.2022 р. по 15.04.2022 р.

7



10 Смiттепр
стовбури

оводи (мапани,
, шибери) (зaBapeнi альнl

в ов lлзад ьном стану
взавантажу клапани

J2 э0 0.2 02ll
водо
Mlс бтт€з Hl ка]\t ир ер буютьп потр оточного орем нry

l2 BiKHa Потребуютi капlтаJ,lьного ремоЕту

lз !Bepi В задовiл ьному cTaHi

l4 Вхiднi групи п е ють потр бу чото Ilого емор нту
l 4 6( пlдl5 озирки вхiдних групк в задовiль ному cTaHi

lб екгрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освlтленIUI

Ел
аднаншI потребуе

поточного ремонту

Елекгрообл

l7 фти (машиннi
примlщенrrя, дверi

лi

машинних имlщеIlь

Лiфти
режим

пращоють в паспортному
l

l8 истеми центрaLльного
опменtUI
с Потребую ть поточного ремонту

I9 истеми гарячогос
водопоста чання

Потребують поточного ремонту
20 истеми холодного

водопостачання i

с

каналiз ацii

ують поточного ремонту
Потреб

Прибудинк
(благоустрi

ова територiя
й, асфа.пьтове

иття )по

Ас тове пофаль итlя IIкр б сотре у
TzUIкапl ьного орем нту

^r) итячий майданчик
(обладнання дитячих
д

майданчикiв

в задовiль ному cTaHi

лоджiй

Висновки KoMicii: технiчний aтан житлового будинкуNэ 45 на вул. ГероiЪ Щнiпра та дитячого маиданчика - задовiльний. ЖитловийбУдинок придатний до експлуатацrl у весняно-лiтнiй п
оцlнка техяiчного сгаяу,

ерtод 2022 р.висновок цро toтoBнicтb до схсплуатацii жилогобулинку у

Члени KoMicii: головний iнженер

iнженер I-i категорii

Майстер техдiльницi

Волошина Н.М.

Лаврентьева T.I.

й"/

насгупний псрiо.u)

Щата огляду <15> квiтня 2022 р.

Уманець Г.М.

)
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