
загального .."t#;""го будин ку,
розташовапого за адресою: вул. ГероiЪ Щнiпра, З2-Г

Конопленко B.(D.
(ГI.I.Б. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Кисва>,
од-502

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

з 05.09.2022р. по 05.09.2022р.
(дата завершення ог,rяду )

провела огляд житлового будинку за адресою : вулиця Героiв Днiпра. 32-I-
l встановила таке:

2. Житловий будинок, загаJIьна площа якого стацовить 6499,56 м2, кiлькiсть
квартир - 95 шт.
На прибулинковiй територiТ не розмiщуються дитячi, спортивнi майданчики

2. Технiчний стан жlлтлового будинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведеннrI огляду житлового булинку N9 32-Г по вул. Героiв ffнiпра комiсiя
перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнiх та внутрiшнiх
cTiH, стикiв, покрiвлi, пiдлоги, BiKoH, дверей, системи цо, гвп, ХВП. канаriзапii.
лiфтiв, електрообладнання та прилеглоi територii.
п и цьо виявлено:

ль
Найменування елемента (констру

динб
Висновок про технiчний стан

кцl1 динкбелемента конс
l амент В задовiльном cTaHt

2 Фасад Потребус капiтального ремонту

, Стiни Потребують поточного ремонту

4 Герметизованi стики Потребують поточного ремонту
о ем1 ква ,lи и

5 Пiдлога Потребус поточного ремонту

6 Покрiвля Потребуе капiта.пьного ремонту

7 Водостоки Потребують поточного ремонту

8
Сходовi клiтини, сходовi
маршi

Потребують капiтального
ремонту

Примiтка

згlдно з термIнами
ефекгивноi
експл аl,ац1l

згlдно з термlнами
ефеюивноi
експлча,i atI11

згlдно з термlнами
ефекrивноi
скспjl атацl1

(дата початку огrrяду)

I l



9 Балкони, лоджii, ганки

l0 Смiтгепроводи (rсrапани,
стовбури, шибери)

Законсервованi, потребують
поточного ремонту

ll Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

в наявностi

В задовiльному cTaHi

lз ,Щверi
На сходових клiтинах
потребують поточного ремонту

l4 Вхiднi групи В задовiльному cTaHi

l5 Козирки вхiдних груп

lб Елек,грообладнанЕя (щитова,
мережi, будинкове освiтлення)

Потребус капiтального ремонту

В задовiльному cTaHi

l7 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Працюють в паспортному
peжraMi.
Потребують капiтального
ремонту

l8 Системи центр€rльного опаJIення В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHil9 Системи гарячого водопостачанЕя

20
Системи холодного
водопостачання i каналiзацii

Потребус вiдновлення
благоустрою пiсля розриття

21
Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфа"тьтове покриття)

В задовiльно cTaHl

згlдно з термlна]\,rи
ефекгивноi
експлуатацii

згlдно з

термiнами
ефективноi
експлуатацiТ

(оцiнка технiчного стаЕу, висновок про г дое 'i;кдтло вого булинку)

Голова KoMicii: головний iнженер Костюченко €.о.

Члени KoMicii: iнженер

маЙстер техдiльницi

р о Н.В.

онопленко В.Ф.

Щата огляду < 05 > вересня 2022р.

12 BiKHa

В задовiльному cTaHi

Висrrовкп KoMicii: технiчний стан житлового будинку по вулицi Героiв Щнiпра, З2-Г

- задовiльЕий. Житловий булинок придатний до експлуатацii в осiнньо-зимовий
перiо д 2022-2023 poKi в,


