
загального ".*#;".го будинку,
розташованого за адресою: вул. Героiв Щнiпра,34-Б

Конопленко B.(D.
(П.I.Б. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
){(итлового фонлу Оболонського раЙону м. Кисва>,
о -502

(назва виконавця посrryт)

Ми, що rrижче пiдпи смися, комiсiя у склалi: головного iнженера Костюченка С.О.,
iнженера Рикало Н.В., майстра техдiльницi Конопленко В.Ф.

з 07.09.2022р. по 07.09.2022р.
(дата початку оглялу) (дата завершення ог:rялу)

провела огляд житлового будинку за адресою: вчлиuя Геооiв Днiлра. 34-Б
l встановила таке:
l. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 44З2,66 м2, кiлькiсть кварl,ир -
71 шт.

На прибудинковiй територiТ не розмiщуються дитячi, спортивнi майданчики
2. Технiчнпй стан ,китлового будипку та його прибудпнково[ територii:

Пiд час проведення огляду житлового булинку Ns З4-Б по вул. ГероТв !,HilIpa
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувrulьних конструкцiй, зовнiшнiх r.a
внутрiшнiх cTiH, стикiв, покрiвлi, пiдлоги, BiKoH, дверей, системи ЦО, ГВП, ХВП.
каналiзацii, лiфтiв, електрообладнаннjI та прилеглоi територii.
п и цьо виявлено:
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Найменування елемента
(KoHcTpyKuii) булинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцiТ) булинку

1

Фундамент

Фасад

В задовiльному cTaHi

Потребус поточного ремонту :

простукування фасадноi плитки

J Стiни

4 Герметизованi стики

Потребують поточного ремонту

5
Пiдлога Потребуе поточного ремонту

6 Покрiвля Потребус поточного ремонтч

7 Водостоки Водостiк з покрiвлi потребуе

8
Сходовi клiтини, сходовi
маршi

Потребlrоть капiтального
ремонту

експлуатацiТ |

2

часткового поточного ремонту

.]



9 Балкони, лоджii, ганки
В задовiльному cTaHi

ремонту

10 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Законсервованi, потребують
поточного ремонту

11
Смiтгезбiрнi камери
(водопровiд) в наявностi

|2 BiKHa Потребують замiни

13 !,Bepi
Потребутоть замiни на
сходовiй клiтинi

14 Вхiднi групи В задовiльному cTaHi

15 Козирки вхiдних груп

16
Електрообладнання (щитова,
мережi, будинкове освiтлення)

Потребус поточного ремонту

|7 Лiфти (машиннi примirцення,
дверi машинних примiщень)

Працюють в паспортному режимi

l8 Системи центрального опaLпення
Потребують капiтального

ремонту

19 Системи гарячого водопостачання
Потребуrоть капiтального
ремонry

20
Системи холодного
водопостачання i каналiзацiI

Потребують капiтального
ремонry

21
Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфапьтове покритгя)

В задовiльному cTaHi
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Впсновки Koмic[i: технiчний стан житлового будинку по вулицi ГероIв /{нiпра, З4-Б

- задовiльний. Житловий булинок придатний д
перiод 2022-202З poKiB.

ксплуатацll в осlнньо-зимовии

(оцiнка технiчного cтatнy, висlIовок про гото
булинку у насryпний 1о

Голова KoMiciT: головний iнженер
Члени KoMicii: iнженер

маЙстер техдiльницi

Кост.юченко С.о.
Рикало Н.В.

l

Коноfrленко В.Ф.

,Щата огляду < 07 > вересня 2022р.
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