загального ..*#*''""го будпнку,
розташованого за адресою: вул.ГероiЪ Щнiпра, 38-В

_Конопленко В.Ф._
(I{.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обсrryговування
яtttтлового фонду Оболонського району м. Киево>,

од_502

(назва виконавця послуг)

Nlи' що нижче пiдписаJIися, комiсiя у складi: головного iнженера Костюченка С.О.,
ilrженера 1-i категорii Рикало Н.В., майстра Конопленко В,Ф.
з09.05.2022р.

(, liLTa

по 09,05.2022р.
(дата завершення огляду)

початку ог:rяду)

провела огляд жилого булинку за адрес ою:вулиця Героiв Днiпра, 38-В
l встановила таке:
l. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить бб30,82кв. м, кiлькiсть квартир

* t27 шryк.

Lia прибудиrrковiй територii розмiшryrоться 1 дитячих майданчики
(rrcpe.,ri к

елементЬ благоустрою)

Технiчний стан жилого будинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час лроведення огляду жилого булинку Ns 38-В по вул.Героiв !нiпра комiсiя
перевiрила стан Еесучих та огороджувiulьних конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi
сr,iни, стики, покрiвлю, пiд_погу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, канмiзацiТ,
2,

лiфти, електрообладнанЕя, дитячi, спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
I] Il
Jlli,

1.1bo

I}иявJlено:

з/i Найменування
eJIe}leHTa (конструкцii)

_ lбудинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкчiТ) були нку

]

Примiтка
I

Т---_]
ll
l

I

В задовiльному cTaHi

Фундаменти

I

Фасадtt

2

Сгi ни

3

4

В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHi

,

Герметизованi

стики
l

t6

Пiдлога
Покрiвля

1

Водостоки

8

Сходовi клiтки, сходовi
_дqр_ш_l

I

потребують ремонry oKpeMi
квартири
В задовiльному cTaHi
потребуе капiтального
ремонту

Водостiк з покрiвлi потребуе
часткового поточного ремонту
Потребують капремонry

згlдно з термlнами
ефективноi
9ксплуатацii

згlдно з термlнами
ефективноi

Балкони, лоджii,
бмконiв i лоджй

9

Смiттспроводи

10

ганки (ого

В задовiльному cTaHi

(клапани.

заблоковано

експJryатацll

шибери)

Смiттсзбiрнi камери
во.lоп вlд

']
1

в наявностl

Щверi

потребують ремонту метапевl
жмюзl
потребують замiни

l4

Вхiднi групи

в задовlльному стан1

l5

Козирки вхiдних груп

в задовlльному стан1

lб

Електрообладнання (щитовr потребуе поточного ремонту

I

Ll

_)

i

кна

згlдно з термlнами
ефективноi
експrryатацii

будrлнкове освiтлення)

Лiфти (мшлиннi примiщення,

|7

дl]е

l8

l

Систелtи
водопостачання l
каЕалiзацii
Прибуливкова
територiя (благоустрiй.
п()

2?

iщень)

В задовiльному cTaHi

Системи центрального
опаIення
Систепrи гарячого
водопостачання

l9
all

\lашинt{их Il

Працюють в паспортному режимi

потребують капiтального ремонry

х потребують капiтального ремонту

згlдно з термlнами
ефективноi
експrryатацii
згlдно з термlнilми
ефективноТ

експлуатачiТ

В задовiльному cTaHi
асф

я)

.Щитячi майданчики

(

в задовlльному cTaнl

дtтячих майдшrтлкiв)

Висновки комiсii:технiчний стан житлового будинку по вулицi ГероТв Щнiпра,38-В,
-, задовiльниЙ. ЖитловиЙ будинок пр идатнии до експл уатацll у весняно-лlтнlи перlод
2022 року.

(сlцiнка r,ехrriчного cтrrнy, висновок про готовнiсть до експ
бi,линку у нас,гупний перiод)

tl жилого

Г't,lлова KoMicii: головний iнженер

Костюченко е.о.

Ll.TeBlt

Рикапо Н.В.

KoMicii: iнженер 1-i категорiТ
маистер

l[:r-га огляду <09> травня 2022р.

/ш4

Конопленко В.Ф.

