загаJIьного
будинку,
"..,rt^};""го
розташованого за адресою: вул. Героiв Щнiпра,34-А

(]эрl,iснко I.B.

(П.l.Б. майстра)

КГI <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонлу Оболонського району м. Киева>,

од-502

(назва виконавця послуг)

що нижче пiдпис€шися, комiсiя у складi: головного iнженера Костюченка €.о.,
пrайtс,грiв техдiльниць Сергiенко I.B., Конопленко В.Ф.
з
по 15о42022р.
I\,1lr,

I5.04.LQDэ,

(

i-era lIочатк) огляду)

(дата завершення огляду)

гровепа огляд житлового будинку за адр есою: вулиця Героiв Днiпра. 34-А

l tiсl,ановлIла таке:
1. )Китловий булинок, загальна площа якого становить g|57,gЗ м2, кiлькiсть квартир
1:13 rшт.

},ia

-

прибудинковiй територii розмiщуеться l дитячий майданчик

(lr.lэе.,ll к елементiв

благоустрою)

Технiчний стан житлового будинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду житлового будинку Л9 34-А по вул. Героiв Щнiпра
кilмiсiя перевiрила стан нес)п{их та огороджуваJIьних конструкuiй, зовнiшнiх та
BHyTpirrrHix cTiH, стикiв, покрiвлi, пiдлоги, BiKoH, дверей, системи ЦО, ГВП, ХВП,
1,

кана_пiзацiТ, лiфтiв, електрообладнаннJI, дитячого майданчика та прилеглоi територii.

вtlявлено:
Ilайменчвання елемента
лt,
з/п кон
цll будинку
1
Фундалrент

l]i,l ] Uьо

Фасад
Стiни

2
3

мет i.lзованl стики

1

IIiдлога
tIo

с

Потребуе поточного ремонту
Потребують поточного ремонту

tв--lя

Волостоки

Сходовi клiтини, сходовl
маршi

8

Бмкони, лоджii, ганки

9
]

Смiттеп оводи

I

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцiТ) булинку
В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHi
Потребують поточного ремонту
В задовiльному cTaHi
Потребуе поточного ремонту

клапани,

Потребують капiтального ремонту
Ганки потребують поточЕого
ремонту
Законсервованi, потребують

Примiтка

згlдно з
термiнами
ефективноТ
ексIUl атацl

стовб}ри, шибери)

ll

Смiттезбiрнi камери
Riкна

lj

Щверi

l4

Вхiднi групи

l5

Козlлрки вхiдних груп

В задовiльному cTaHi

l_-

|7

l8
19
2{)
1

2?

в наявностi

(волопровiд)

)

lб

поточного ремонту

Потребують ремонту дверi в 1,3 п,
смiттезбiрник, пiдвали та горище в 1-3п.
Потребують поточного ремонту
Потребу+оть поточного ремонту

Електрообладrання (пштова, Потребуе капiтального
ремонту
мережi. буд.lнкове ос вiтлення)
JIiфти (машиннi примiшення,,
дверi маrпинних примiщень)

Системи центра,rьного
опаJlенltя

згlдно з
термiнами
ефективноI
експлуатацii

Працюють в паспортному режимi

В задовiльному cTaHi

Системи гаря.Iого
В задовiльному cTaHi
водопостачання
Системи холодного
В задовiльному cTaHi
водопостачання i каналiзацi'
Прибулинкова територiя
В задовiльному cTaHi
(благоустрiй, асфа.rьтове покри,l

.Щитячi майданчики (обладнаr Потребуе ремонту та доукомплектуванн,
iгровими елементами
литя чих майдаrrчикiв)

Вltсновки Koмicii: технiчний стан житлового будинку по вулицi Героiв fuiпра, З4-А,
дитячого майданчика - задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатацiТ у
весняно-лiтнiй перiод 2022 року.

(оцiнка технiчного ст,шу, висновок про готоввiсть
булинку у настуцЕий пе

Костюченко С.о.

['олова KoMicii: головний iнженер
Члени KoMicii: майстер

техдiльницi

маистер техдlльницl

l(aTa оглялу < 15

>

квiтня 2022р.

атацlr жйтлового

\

Сергiснко I.B.
Конопленко В.Ф.

