
загального 
"."rfr I;"ового будинку,

розташованого за адресою: вул. fероiв !нiпра, 42-Б

_Кравченко Л.П_
(П.l.Б. майстра)
КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киева>,,
од-502

(назва виконавця послуг)
Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера ОД -502 Рикато Н.В.,
заступника начаJIьника Попельнух О.М., майстра техдiльницi Кравченко Л.П.,
майстратехдiльницi КонопленкоЛ.П.

з |7.09.2020 по l8.09.2020p.
(лата початку ог.пялу) (дата завершення огляду)
провела огляд житлового будинку за адресою: ли olB 42-Б
l встановила таке:
1. Житловий будинок, загшIьна площа якого становить 13б63,88м?, кiлькiсть KBapl,t,p
2l5 шт.
На прибулинковiй територii розмiщуеться 2 дитячих майданчики

г

(перелiк елементiв благоустрою)
2. Технiчпий стан,кптлового будипку та його прибудинковоi територii:

Пiд час проведення огляду житлового булинку J\! 42-Б на вул. ГероiЪ !нiпра Kclriicil
перевiрила стан несучих та огороджуваlIьних конструкцiЙ, зовнiшцiх та внутрiшнiх c,rilr
стикiв, покрiвлi, пiдлоги, BiKoH, дверей, системи ЦО, ГВП, ХВП, кана,riзацii, лiф,гi;l.
електрообладнання, дитяtlих майданчикiв таприлеглоi територii
п и цьо

ПримiткаНайменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) будинку

Jф з/п

l
Фундамент

2 Потребуе поточного ремонту
(фарбування)

J Стiни Потребують поточного ремонry

4 Герметизованi стики Потребують ремонту oKpeMi
квартири

5 Пiдлога Потребуе поточного ремонry

6 Покрiвля Потребуе поточного ремонту

7 Водостоки Потребують поточного ремонту

Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Потребують капiтального ремонту

встановлено:

В задовiльному cTaHi

Фасад
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9 Балкони, лоджii, ганки
(огоролження балконiв i лоджiй)

Ганки потребують поточного
ремонту

10 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Законсервованi, потребують
поточного ремонту

11 Смiттезбiрнi камери
(наявнiсть водопроводу)

Потребуе вiдновлення
в п. Ns 1,2,4,5,б

12 BiKHa В задовiльному cтaнi

lз Щверi Потребують замiни
и п. Л9 1-6в смiттезбi Hl кам

Потребують поточного ремонry

Козирки вхiдних груп В задовiльному cTaHil5

lб ЕлекT 
рообладнання

(щитова" мережi,
будинкове освiтлення)

Потребуе поточного ремонту

17 Лiфти (машиннi
примiщення, дверi мапинних
примiщень)

Працюють в паспортному режимi

18 Системи центр€rльного
опzLпення

В задовiльному cтaнi

l9 Системи гарячого
водопостачан ня

В задовiльному cTaнi

20 Системи холодного
водопостачання i каналiзацii

В задовiльному cTaHi

2l Прибудинкова територiя
(благоус грiй. асфалы ове покриття)

Потребуе капiтального ремонту

.Щитячi майданчики
(обладнання литячих майланчикiв)

Потребують доукомплектування

l4

Висновки KoMicii: технiчний
задовiльний. Житловий будин
2020 -21 року.

стан житлового будинку по вулицi Героiв [нiпра,42-Б
ок придатний до експJryатацii в осiнньо-зимовий перiо_1

(оцiнка TexHi tlного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-502

Члени KoMicii: заступник начаJIьника ОД-502

Майстер техдiльницi

Майстер техдiльницi

Попельнух О.М.

Кравченко Л.П.

!ата огляду к //, р! 2020р.

Конопленко В.Ф.

Вхiлнi групи
_----]

l
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,/
щ/ Рикало Н.В.


