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1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 7281,72 м2, кiлькiсть квартир -
l07 шт.
На прибудинковiй територiТ розмiщуеться 1 дитячий майданчик

l. Технiчний стан житлового будинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду житлового булинку Jю 32-Б по вул. ГероТв !нiпра

комiсiя перевiрила стан нес)лих та огороджувальних конструкчiй, зовнiшнiх та
внутрiшнiх cTiH, стикiв, покрiвлi, пiдлоги, BiKoH, дверей, системи цо, гвп., хвп,
каналiзацii, лiфтiв, електрообладнанюI, дитячого майданчика та прилеглоi територiТ.
п и цьо виявлено:

згцно з термlнами
ефективноi

лъ
Найменування елемента (кон
б дин

Висновок про технiчний стан
елемеI{та кон кцll динб

Примiтка

l ент В задовiльно cTaHl

2 Фасад Потребуе капiтального ремонту

J Стiни По поточ ного

згlдно з термlнами
ефективноТ
експлуатацii

4 Герметизованi стики Потребують поточного ремонту
Mlо и

5 Пiдлога Потребуе поточного ремонту

Покрiвля Потребуе капiтального ремонту

7 Водостоки

згiдно з термiнами
ефективноi
0KcI Ll атацI l

8 Сходовi клiтини, сходовi маршi

Потребують поточ ного ремонту

Потребlтоть капiтального
ремонту

cкcI I атацII

(назва виконавця послуг)
Ми, що нижче пiдпис€lлися, комiсiя у складi: головного iнженера Костюченка С.О.,
iнженера Рикало Н.В., майстра техдiльницi Конопленко В.Ф.

(лата початку огляду) (дата завершення огляду)
провела огляд житлового будинку за адресою: вулиця Героiв Днiпра. 32-Б
i встановила таке:

(перелiк елементiв благоl,строю)

6

l

ремонту



9 Балкони, лоджii, ганки
Ганки потребують поточного
ремонту

10
Смiттепроводи (клапани.
стовбури, шибери)

Законсервованi, потребують
поточного ремонту

11
Смiтгезбiрнi камери
(водопровiд)

в наявностi

l2 BiKHa Потребують замiни
зпдно з термlнами
ефективноi
експлуатацii

lз Щверi
Потребують ремонту дверi в 1-3

смiттсзбiрник, пiдвали та горище

Вхiднi групи Потребують поточного ремонту

Козирки вхiдних груп
Потребують капiтального

ремонту

згrдно з термrнами
ефективноi
експ.туатаuii

lб Електрообладнання (щитова,
мережi, будинкове освiтлення)

Потребуе капiта.rьного ремонту

згtдно з
термiнами
ефективноi
експrryатацii

|7 Лiфти (машинвi примiщення,
дверi машrинних примiщень)

Працюють в паспортному
режимi

l8 Системи центрЕuIьного
опалення

Потребують капiтмьного
ремонту

згrдно з термlнами
ефективноi
експ,туатачii

l9 Системи гарячого
водопостачання

Потребуrоть капiтального

ремонту
згlдно з термrнами
ефективноi
експлуатачi'i

20
системи холодного
водопостачання i каналiзацii

Потребl+оть капiтального

ремонту
зпдно з тершнilми
ефекгивноi
експrryатацii

2| Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфа.тIьтове покритгя)

В задовiльному cTaHi

Потребус ремонту цегляна
кладка огорожi,
доукомплектування
1гровими елеме}tт ами

22 .Щитячi майданчики (обладнання

дитячих майданчикi в)

14

l5

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового булинку по вулицi Героiв !,нiпра, 32-Б,

дитячого майданчика - задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатачii в

осiнньо-зимовий пер iод 2022-202З poKiB.

(оцiнка технi.пtого стаrгу, висновок про ltучщll житловогоо ексIl
булинку у наступви

\тюченко С.О.
к}ло Н.В

Голова KoMicii: головний iнженер
Члени KoMicii: iнженер

маЙстер техдiльницi

.I|,aTa огляду < 02 > вересня 2022р.

Койопленко В.Ф.


