загального
будинку,
розташованого за адресою: вул. ГероlЪ Щнiпра,34-Б

".j#;""го

( l;эргiенко l.B.
(i i.I.Б. майстра)

К II <Керуюча компанiя з обсJryговування
)(:!лтлового фонду оболонського району м. Кисва>,

од-502

(шазва виконавця послуг)

N!и, що нижче пiдписЕuIися, комiсiя у складi: головного iнженера Костюченка €.О.,
лtirйстрiв техдiльниць Сергiенко I.B., Конопленко В.Ф.
з l5.04.202
по 15.04.2022
( ,1а,rа

початку огляду)

(дата завершення ог,пяду)

провела огляд житлового будинку за адр есою: вулцця ГероiЪ Днiпра, З4-Б
l tJс1,11}{овила таке:
l. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 4432,66 м2, кiлькiсть квар,rир
7 ] пrт.

-

На прибулинковiй територiТ не розмiщуються дитячi, спортивнi майданчики
2, Технiчций стан житлового будинку та його прибудинковоi територii:
I1iл час проведення огляду житлового булинку Ns З4-Б по вул. Героiв {нiпра
кi}мIсlя fiеревlрила стан несг{их та огороджувшlьних конструкцlи, зовнlшнlх та
BrryrpimHix cTiH, стикiв, покрiвлi, пiдлоги, BiKoH, дверей, системи ЦО, ГВП, ХВП,
каналiзацii, лiфтiв, електрообладнання та прилеглоi територii.
I, 1.1 пьо
виявлено:
Найменування елемента
Висновок про технiчний стан
Примiтка
Л'л з/i
конс
ll б дин
(конструкцii)
елемента
будинку
Фундамент
г;
В задовiльному cTaHi

[,

Фасад

l,

Потребуе lIоточного ремонту:
простукування фасалноi плитки

Стiни

Потребують поточного ремонту

)+

Гермеl,изованi стики

L

|-

t5

t6
t_

8

1-Iiдлога

Потребус поточного ремонту

Покрi вля

Потребус поточного ремонту

Водостоки

Водостiк з покрiвлi потребус

Сходовi клiтини, сходовi
маршi

Потребують капiтального
ремонту

часткового поточного

мон
згrдно з
термiнами
ефективно'i
екслл laI lI l

9

Балкони, лоджii, ганки

l0

Смiтгспроводи (клапани,
стовбури, шибери)

ll

Смiтгезбiрнi камери

l

BiKHa

(водопровiд)

В задовiльному cTaHi
ремонту

Законсервованi, потребують
поточного ремонту

в наявностi
Потребують замiни

lj

{Bepi

Потребують замiни на
сходовlи клIтин1

l4

Вхiднi групи

В задовiльному cTaHi

l5

Козирки вхiдних груп

t___

l ,о
|7

lB

Влектрообладнання (щитова,
мсрежi- булиlrковс ocBi глення)

Лiфти (мапиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Системи ценlрального опzLпення

lq

Системи гарячого водопостачання

20

Системи холодного
водопостачання i каналiзацii

21

Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове покритгя)

згlдно з
термiнами
ефективноi
експлуатацii

Потребуе поточного ремонту

Прачюють в паспортному режимi
згцно

Потребують капiта,rьного ремонт)

з

термiнами
ефективноТ

експлуатаtlii
згlдно з
термiнами
Потребують капiтального ремонт)
ефективноi
експлуатацii
згrдно з
термiнами

Потребують капiтального ремонт)

ефективноТ

експлуатацii

В задовiльному cTaHi

Впсновки Koмicii: технiчний стан житлового будинку по вуличi Героiв ffнiпра, З4-Б

- задовiльний. Житловий будинок придатний
2022 року.

до експлуатацii у весняно-лiтнiй перiол

(оцiнка технiчного стану! висI]овок про готовЕiст
булинку у наступний пе

['олова KoMicii: головний irrженер

(

Ч;lеникомiсii: майстертехдiльницi

\

майстер техдiльни цi
flaTa огляду < 15

>

квiтня 2022р.

експлуатацlt житJlового

остюченко С.о.

Сергiснко l.B.
Конопленко В.Ф.

