загаJlьного
будинку,
"."*^};""го
розташовапого за адресою: вул. ГероiЪ ffнiпра,32-Б

Сергiенко I.B.

(l i.I.Б. майстра)

KI1 <Керуюча компанiя з обслуговування
)Iiитлового фонду Оболонського раЙону м. Кисва>,

од-502

(назва викоtrавця послуг)

Ми, що нижче пiдпис€lпися, комiсiя у складi: головного iнженера Костюченка С.О.,
майстрiв техдiльниць Сергiенко I.B., Конопленко В.Ф.
з
по l5.04.2022p.

l5.04.202p.

(,laTa початку огляду)

(дата завершення ог;rяду)

провела огляд житлового будинку за адресою: в
г оlв
з2-Б
l встановила таке:
1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 728\,72 м2, кiлькiсть квартир
107 tпт.
FIа прибудинковiй територiТ розмiщуеться 1 дитячий майдаIrчик
1,1

-

(перелiк елементiв благоустрою)

l. Технiчний стан житлового будинку та його прибудинковоi територii:
ГIiл час проведення огляду житлового булинку ЛЪ 32-Б по вул. ГероТв [нiпра
кtlмiсiя перевiрила стан несr{их та огороджувмьних конструкцiй, зовнiшнiх та
внутрiшнiх cTiH, стикiв, покрiвлi, пiдлоги,, BiKoH, дверей, системи ЦО' ГВП, ХВП,
канмiзацii, лiфтiв, електрообладнаншI, дитячого майданчика та rrрилеглоi територii.
t1
J\'!

l

2

I

виявлено:
и цьо
f{айменування елемента (конст! Висновок про технiчний стан
о дин
елемента (конструкцii) булинку
Фундамент
В задов lльномч cTaнr

Фасад

Потребуе капiтального ремонту

Стiни

п отребують поточного ремонту

5

[Iiдлога

Потребують поточного ремонту
о kpeMl квартири
Потребуе поточного ремонту

6

['lокрiвля

Потребуе калiтального ремонry

].

['ерме,гизованi стики

I

Потребують поточного ремонту

7

воllостоки

8

сходовi клiтини, сходовi маршi IIотребують капiтального

]

мон

Примiтка

згlдно з TepMlHa.
ефективноi
експлуатацii

згlдно з TepMlHa
ефективноi
експлуатацii
згlдно з Tepl\t l на
ефективноi

експлуатацll
9
10

1l

Балкони, лоджiТ, ганки

Смiтгепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Смiтгезбiрнi камери
(водопровiд)

Ганки потребують поточного
ремонту
Законсервованi, потребlтоть
поточного ремонту

в наявностi
згlдно з TepMlHa

12

BiKHa

Потребують замiни

lj

/{Bepi

Потребують ремонту дверi в 1-3
смiттезбiрник, пiдвали та горище

14

Вхiднi групи

Потребують поточного ремонту

l5 Козирки вхiдних груп

16

Електрообладнання (щитова,
мережi, будинкове освiтлення)

18

19

Системи гарячого водопоста

Потребутоть капiтатrьного
ремонry

С'истеми холодного
20
водопостачання i каншiзацiт
2|

Потребус капiтального ремонту

Системtл центрЕUIьного onaJre

.цверi

примiщенrrя,
примiщень)

[Iрибудинкова територiя

(благоустрiй, асфа.тьтове покритгя)

експлуатацii

Потребують капiт€цьного
ремонту

Працюють в паспортному
режимi
Потребують капiтмьного
ремонту

(машиннi
l7 Лiфтимаruинних

ефективноТ

Потребують кап iтального
ремонry

згlдно з TepMlHa
ефекгивноi
експлуатацiТ
згlдно з
термiнами
ефективноТ експ

згlдно з TepMlHa
ефективноi
експлуатацll
згlдно з TepMlIIa
ефекти BHoi

експлуатацii
згlдно з TepMlHa
ефективноi
експJryатацiт

В задовiльному cTaHi

Потребус ремонту цегляна кладк
огорожi, доукомплектування
iгровими елементами
Висновки Koмicii: техЕiчний стан житлового будинку по вулиц i Героiв ,Щнiпра, 32-Б,
дитячого маЙданчика - задовiльниЙ. ЖитловиЙ булино придатний до експлуатачiТ у
весняно-лiтнiЙ перiол 2022 року,
майданчики (обладнання
22 .Щитячi
д}.lтячих майдан,тикiв)

(оцiнка техлiчяого стЕшу, висновок прq готовнi с
булинку у наступний п

Голова KoMicii: головний iнженер
Чrени KoMicii: майстер техдiльницi
маЙстер техдiльницi
.Ц,ата огляду < 15 > квiтня 2022р.

о екс

l житлового

Костюченко €,о.
Сергiенко I.B.
Конопленко В.Ф.

