лкт

загального огляду житлового булинку,
розташованого за адресою: вул. ГероiЪ flнiпра,32-А
(

lrэргiенко [.В.

(I 1.I.Б,

майстра)

компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського раЙону м.
()д-502
К П <Керlточа

Киева>>,

(назва виконавця послуг)

N{и, що нижче пiдписzulися, комiсiя у скпадi: головного iнженера Костюченка С.О.,
майстрiв техдiльниць Сергiенко I.B., Конопленко В.Ф.
по l4.04.2022p.
з

l4.04.2022p.

(,itaTa

початку

ог.тrяду)

(дата завершевня огляду)

гlровела огляд житлового будинку за адресою: вулиця ГероiЪ Днiпра. З2-А
i встановила таке:
1. Житловий будинок, заг€ulьна площа якого становить 1З521,35 м2, кiлькiсть квартир
- 288 шт.
}la прибудинковiй територiТ розмiщусться 1 дитячий майданчик
(п

срелiк елементiв благоустрою)

l, Технiчпий стан я(итлового булинку та його прибудинковоТ територii:
Пi:r час проведення огляду житлового булинку Jф 32-А по вул. ГероiЪ !,нiпра
кtлl"tiсiя перевiрила стаII несr{их та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнiх та
внутрiшнiх cTiH, стикiв, покрiвлi, пiдлоги, BiKoH, дверей, системи ЦО, ГВП, ХВП,
кirнапiзацii, лiфтiв, електрообладнання, дитячого, спортивного майданчикiв та

при:rеглоi територi'i.
Il lt цьо
|]иявJlено:
Найменування елемента
Лll
кон
кцll б дин
дамент

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) булинку

В задовiльному cTaHi

Фасад

Потребус капiта,,,тьного ремонry

з

С,l,iни

Потребутоть поточного ремонту

.1

["ерметизованi стики

Потребують поточного ремонту
о крем1 квартири

['[iдлога

Потребуе поточного ремонту

,)

(

l.
t7

IIокрiвля

Примiтка

(фарбування)

I

Потребус капiтального ремонту
Потребують поточного ремонту

Водостоки
I

згiдно з TepMiHi
ефективноi
експл атацl l

згlдно з TepMtHi
ефективноi
експлуатацiI

8

9

с]ходовi клiтини, сходовi маршi
Балкони, лоджiТ, ганки

Законсервованi, потребують
поточного ремонту

Смiтгезбiрнi камери

в наявностi

(водопровiл)

згlдно з TepMlHi
ефективноТ
експл атацll

l2 BiKHa

Потребують замiни

lз

Потребують замiни дверi на
горище 1-4п.
Потребують поточного ремонту

Щверi

l4 Вхiднi групи
l5 Козирки вхiдних груп

lб Електрооблалнання

(щитова,
мережi, будинкове освiтлення)

(машиннi примiщення,
l7 Лiфтимашинних примiщень)

згlдно з TepMlHi
Потребують капiта,rьного ремонт\ ефективноi
експл атацl l
згlдно з TepMlHi
Потребують капiтального ремонт]
ефективноi
електрощитовi
експл атацl

l

Працюють в паспортному режимi

дверi

Системи центрzrльного опаJIення
19 Системи гарячого водопостачання
Системи холодного
2(l
водопостачання i каналiзацii
18

21

згlдно з TepMlHi
ефективноТ
екс
атацl l

В задовiльному cTaHi

(клапани,
l0 Смiтгепроводи
стовбlри, шибери)

ll

Потребують капiтfuтьного
ремонту

IIрибулинкова територiя

(благоустрiй, асфальтове покриття)

В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHi
Потребують поточного ремонту
Потребус капiтального ремонту

згlдно з TepMlHi
ефективноТ
експл атацll

Потребус рсмонту цегляна кJIадка
огорожi. доуком плектування
Jитячих майданчикiв)
ви!tи е,,Iе}lентами
Еисновкп KoMicii: технiчний стан житлового будинку по вуличi Героiв.Щнiпра, 32-А
атацii у весняно-лiтнiй перiод
- задовlльнии . Житловий будинок придатний до екс
2022 року.
(оцiнка технi,лrого стану. висновок про гот9внi
до експлуатаIl ii житлового

маЙданчики (обладнання
22 Дитячi

булинку у'наступdи й п

f-олова KoMiciT: головний iнженер

LLrени KoMiciT: майстер техдiльницi

маистер техдlльницl
Дата огляду < 14 > квiтня 2022р.

!

остюченко С.о.
ергiенко I.B.

Конопленко В.Ф.

