
загального .r,rl};""го будин ку,
розташованого за адресою: вул. Героiв [нiпра,3б-Б

KoHtlп;lerlKo B.(D.
(П,I.Б. майстра)

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

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

з 09.09,2022р. по 09.09.2022р.
(дата ltочагку оглялу) (дата завершення огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою: вyлиця Героiв Днiпра, 36-Б
l встановила таке:
1. Житловий будинок, заг€шьна площа якого становить l3891,12 м2, кiлькiсть квартир

- 215 шт.
На прибудинковiй територii розмiurуються 1 дитячий майданчик, 1 спортивний
майданчик
(пере.T iк elteMeHTiB благоустрою)
2. Технiчний стап я(илого булинку та його прибудинковоi територiТ:

Пiл час проведеннrI огляду жилого булинку Nq 36-Б по вул. Героiв ffнiпра комiсiя
перевiрила стан несr{их та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнiх та внутрiшIвiх
сз,iя, стикiв, покрiшri, пiдлоги, BiKoH, дверей, системи ЦО' ГВП, ХВП, каналiзацii,
лiфтiв, еlIектрообладнанIuI, дитячого, спортивного майданчикiв та прилеглоi територii.
п и пьо виявлено:

Наiiменування елемента
конс цi б

Во.lост,оки

Схtrдовi клiтки, сходовi
маршi

Примiтка

згlдно з

термiнами
ефективноi
експлуатаtti

Л,l з/l
Висновок про технiчний стан елертента
(конструкцii) булинкуrукцii) будинку

1

2
Потребуе поточного ремонту
за 1Tlав вання

Ф ндамент В задовiльно cTaHi

Фасад

J

4

5

6

Пiд,лога Потребус IIоточного ремонту

Покрiвля Потребуе поточного ремонту

KiJa l,!

п еб ю,гь поточного е!lонСтiни

Гермет,изованi стики

7 Потребують поточного ремонту

8 [Iотребують капiта,rьного ремонту

Потребують поточного ремонту oKpeMi

-]



9 Балкони, лоджii, ганки Ганки потреб},ють поточного ремонту

10
Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Законсервованi, потребують
поточного ремqцту

в наявностi

згlдно з
термiнами
ефективноi
експлуатацi

11
Смiттезбiрнi камери
(волопровiд)

l2 В iKHa Потребують замiни

lз .Щве;эi
Потребують замiни в смiттсзбiрник в

2,3,,5 л., в пiдвал l -б п., на техповерсi

14 Вхiднi групи

Ко:.lирки вхiдних груп

Потребують поточного ремонry

15 Потребують поточного ремонту

1ll
Еле:rстрообладнання (щитова,

меlrежi, будинкове освiтлення)
В задовiльному cTaHi

l7 Лiфти (машиrшi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Працюють в паспортному режимi

18 Системи цеЕтраJIьного оп€Lпення Потребують кап iтального ремонту

згlдно з
термiнами
ефективноТ
експлуатацi

19
Системи гаряЕIого
водопостачЕшня

Потребують капiталlьного ремонту

згlдно з

термiнами
ефеrrивноi
експrryатацi

20
Систеlrtи холодного
водопостачання i каналiзацii

Потребують капiта.,,rьного ремонту

21
Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфа.пьтове покриття)

Асфальтове покриття потребуе ремонту

22 .Щитячi майданч ики (облалнання

дитячих майданчикi в)

Потребуе доукомплектуван}ut
iгровими елементами

2_j
Спортивний майдаЕчик (обладнш

спортивних майданчикiв)
Потребус доукомплектування
iгровими та спортивЕими елементами

згrдно з

термiнами
ефекгивноi
експ aTall
згlдно з

термiнами
ефективноi
eKcI I a,t,allI

Висновки Koр1icri: технiчний стан житлового будинку по вулицi Героiв !,нiпра,36-Б,
дитячого, спортивного маиданчикlв - задовlльн тловий будинок придатний до
експ-lуатацii в осiнньо-зимовий перiод 2022-20 K.lB.

(orliHKa технiчного стану, висновок IIро гото до ексrшУатацii житлового
булинку у

Голова KoMicii: головний iнженер
Ч-rени KoMiciT: iнженер

маЙстер техдiльницi

/{ата огляду < 09> вересня 2022р.

ортюченко е.О.
Рика;rо Н.В.

наступни

КоНопленко В.Ф.


