загального ..,*rУ;""го будинку,
розташованого за адресою: вул.Героiв {нiпра, 40-Д

_Конопленко В.Ф._
(I1,I.11. майстра)

КП <Керуюча компанiя

з обслуговування
rltrlтлового фонду Оболонського району м. Киева>,

од-502

(назва виконавця послуг)

Ntи, що нижче пiдпис€IJIися, комiсiя у складi: головного iнженера Костюченка С.О.,
iriяtенера 1-i категорiТ Рикало Н.В., майстра Конопленко В.Ф.
з l0.05.2022p.
по 10.05.2022р.
(-.

{тtа початкт оглялу)

(дата завершення ог,ляду)

l1ровела огляд жилого булинку за алр есою:вулиuя Геооiв Днiпра.40-А
l всl,ановила таке:
1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 8999,8кв. м, кiлькiсть квартир
* 14З штук.
На прибулинковiй територii розмiщуються 0 дитячих майданчики
(ttr:pc.riK елементЬ благоустрою)
2, Технiчпий стан жилого булинку та його прпбудинковоi TepиTopii:

l1iд час проведення огляду жилого будинку JФ 40-А по вул.Героiв .Щнiпра комiсiя
перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi
стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацiТ,

лiфтt,l, елекr,рообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
t-. Il цьо
в иявлено:
.}li зi Найtменуванrrя елемента
Висновок про технiчний стан елl ГIримiтка
KOll с
кцi б
(конструкцii) будинку

Фундаменти

В задовiльному cTaHi
I

2

Фасади

В задовiльному cTaHi

з

Стiни

В задовi.l' ьному cTaHi

1

Гермет,изованi стики

потребують ремонту oKpeMi
ква ртири
В задовiльному cTaHi

5

]

Пiдлога
По кр

i1.1.

я

7

Водостоки

в

Сходовi клiтки, сходовi

узршi_

потребуе часткового поточного
емо
балконнi кози ки
водостiк з покрiвлi потребуе
часткового поточного монт
в задовlльному cтaнl
l

Балкони, лоджii, ганки (ого В задовiльному cTaHi

9

ба.тконiв i лолжiй)

г-

l0

С

мiттепроводи (клапани, сто заблоковано

шIt

Смiттсзбiрнi камери
во,]оп эовir)
вlд

в наявностl

BiKHa

в задовlльному cTaнl

|4

Вхiднi групи

в задовlльно
cTaHl
в задовlльному cтaнl

15

Козирки вхiдних груп

в задовlльному cTaнl

16

Електрообладнання (щито

в задовlльному cтaнl

l7

о динкtlве освiтлення)
Лiфти (маrшипнi примiщення,
дверi лlаrrrинних примirцень)

11

i

]

l_]

Системи центрального
ня
Системлr гарячого
водопостачання

на момент огляду проводяться
роботи по реконструкцiТ лiфтiв
1-4п.
В задовiльному cTaHi

onaJIeIJ

19

20

2

потребують капiтального

ремонry

Системи холодного
водопостачання i
каншiзацii

Потребують кап iта.,rьного
ремонry

Прибудинкова територiя

в задовlльному cтaнl

згrдно з
термiнами
ефективноi
експлуатацij
згrдно з
термiнами
ефективноiL

експлуаташii

(благоустрiй. асфальтове

,)

.]()

я)

.Щитячий майданчик
(обладrrання дитячих
vаиданчикlв

Висновки комiсii:технiчний стан житлового булинку по вулицi ГероIв ffнiпра,40-А
- rадовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатацii у весняно-лiтнiй перiод
2022 року.

о готовнl
(оцiнка технi*lого стану. висновок
булинку у наступний II

f'олова KoMicii: головний iнженер
Ч.ltенлI

KoMicii: iнженер 1-i категорii
майстер

!,сга огляду <l0> травня 2022р.

до експлуатацii жилого
()

Костюченко С.С).
Рикало Н.В,

Конопленко В.Ф.

