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загального ".,*#;""го будинку,
розташованого за адресою: вул.Героiв ffнiпра, 3б-А

Конопленко В.Ф.
(П.I.Б. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонлу Оболонського району м. Киева>,
о&502

(назва виконавця посrrуг)
Ми, що нижче пiдпис€шися, комiсiя у скJIадi: головного iнженера Костюченка С.О.'
iнженера Рикало Н.В., майстра техдiльницi Конопленко В.Ф.

з 08.09.2022р. по 08.09.2022р.
(дата початку огляду) (дата завершrення огляду)
провела огляд житлового будинку за адресою: вчлиuя Геооiъ Днiпра.36-А
t встановила таке:

Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 7690,58 м2, кiлькiс,гь кварl,ир -
108 шт.

На прибулинковiй територiТ не розмiulуються дитячi, спортивнi майданчики
2. Технiчний стан житлового будинку та його прибудинковоi територiТ:

Пiд час проведення огляду житлового будинку Ng 36-А по вул. Героiв flнiпра
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджуваJIьних конструкцiй, зовнiшнiх та
внутрiшнiх cTiH, стикiв, покрiвлi, пiдлоги, BiKoH, дверей, системи ЦО, ГВП, ХВП.
каналiзацii, лiфтiв, електрообладнаннJI та прилеглоi територii.
п и цьом виявлено:

Примiтка

згtдно з

термiнами
ефективноi

Л'9
Найменування елемента
(KoHcTpyKuii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкuii) були нку

l Фундамент В задовiльно мч cTaнl

2 Фасад Потребуе поточного ремонту
бов вання lT1

J Стiни потребую!ь поточного ремонту

4 Герметизованi стики Потребуоть поточного ремонту
о eMl ква ти и

5 Пiдлога € поточного моп еб

6 Покрiвля Капремонт проведено у 2020р.

7 Водостоки Потребують поточного ремонту
зовнlшн1 водостоки

8
Сходовi клiтки, сходовi
маршi Потребують капiтального ремонту

9
Бмкони, лоджiТ, ганки Ганки потребують поточного

ремонту

екс а,гац1l

I



10
Смiттепроводи (клапанIл,

стовбури, шlибери)
Законсервован i, потребутоть
поточного ремонту

1l Смiтгезбiрнi камери
(водопровiд)

в наявностi

12 BiKHa Потребують замiни

13 .Щверi
Потребують замiни в смiттсзбiрник
в 2,3п,, в пiдвали l -3 п., на техпов.

14
Потребують поточного ремонту
2,Зп.

15 Козирки вхiдних груп В задовiльному cTaHi

lб Електрообладнання (шитова,
мережi, будинкове освiтлення)

Потребуе поточного ремонту

17
Лiфти (машиннi примiщення'
дверi машиннпх примiщень)

Працюють в паспортному режимi

l8 Системи центрzrльного опЕuIення

згlдно з
термiнами
ефективноТ
експлуатацii

l9 Системи гарячого водопостачанЕ Потребують капiтального ремонту

згlдно з
термiнами
ефективноТ
експлуатацii

20
Системи холодного
водопостачання i кана.,riзацii

Потребують капiтального ремонту

2l Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове покриття)

Асфальтове покриття потребус
поточного ремонry

згlдно з
термiнами
ефективноТ
екс атацll

згlдно з
термiнами
ефективноi
eKcIl а,гац1l

Висновки Koмicii: технiчний стан житлового будинку по вулицi ГероТв ffнiпра' З6-А

-,l

- задовiльний. Житловий будинок придатний до ек
перiод 2022-2023 poKiB.

(оцiнка технiчпого cтalнy, висновок про готовн
булинку у насryпний пер

Голова KoMicii: головний iнженер

Члени KoMiciI: iнженер

маистер техдшьницl

уатацl l в осlнньо-зимовии

екс lryатацll жи,гJIового

к енко е.о.

l].B.

Дата огляду < 08 > вересня 2022р.

Коноп"ценко В.Ф.

Вхiднi групи

Потребують капiтального ремонту

\


