..*f ;".го

загал ьного
буди нку,
розташованого за адресою: вул.Героiв {нiпра, 42-А

_Коноп;rенко

В.Ф._

l.LП. майстра)
КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Кисва>>,
(I

од-502

(назва виконавця послуг)

Nlи, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Костюченка С.О.,
iнженера 1-i категорii Рикшо Н.В., майстра Конопленко В.Ф.
з 10.05.2022р.
по l0.05.2022 р

(lllTa початку огlrяду)
(дата завершення огляду)
провела огJlяд жилого булинку за адр есою:вчлиця Героiв Днiпра, 42-А
l встановила таке:

l.

Житловий будинок, загальна площа якого становить |2327,46кв. м, кiлькiсть
квартир - l80 штук.
lia прибудинковiй територii не розмiщуються дитячi, спортивнi майданчики
благоустрою)
ста tl жилого булинку

(rl,;pe"TiK елементiв

Технiчний
та його прибулинковоi тершторiТ:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Л! 42-А по вул.ГероТв !нiпра комiсiя
перевiрила стан несучих та огороджув€tльних конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi
сriни, стикlл, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii,
2.

;riфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майдыlчики та прилеглу територiю.
tl llbo
в!Iявлено:
Л! зl'i Найменування елемента
Висновок про технiчний стан
Примiтка
(конструкчii)
кон
Ktll l б дин
елемента
булин ку
l

Фундаменти

2

Фасади

_-)

CTiяlr

4

Гермети:lованi стики

)

п

дjI ola

В задовiльному cTaHi
В задовiльном у cTaнl
В задовiльному cTaHi
потребують ремонту oKpeMi
квартири
В задовiльному cTaHi
I

()

Покр l]ля

потребуе капремонту

7

Водостоки

li

Схо довI клlтки, сходовl

Водостiк з покрiвлi потребуе
часткового поточного ремонту
потребують капiтального

згlдно з
термiнами
ефективноi
експлуатацiI

згIдно з

9

термlнtlми
ефективноi
експлуатацii

марш1

ремонту 1-5п.

Балкони, лоджii, ганки

В задовiльному cTaHi

ого

l

0

LI

1

ба.rконiв i ло
Смiттепроводи (клапани, сто заблоковано
шнб и)
в ная BHocTl
Смiттсзбiрнi камери

водоп

l]

В

lj

цвеl_

BlJ

в задовlльному cтaнl

iKrra

|4

Вхiднi групи

потребують поточного ремонту
потребують ремонту 1-5п.

l5

Козирки вхiдrих груп

в задовlльному cтaнl

lб

Електрообладнання (щито

потребуе капiтального ремонту

|1

Лiфти (мапикнi примiщення,

1

булиrrкове освiтлення)

дверi машинних примiщень)
t l

l9
20

1

Системи централ ьного
спале}lня
Систепtи гарячого
водопостачаЕня

згlдно з
термiнами
ефективноi
експлуатацii

на момент огляду проводяться
роботи по реконструкцii лiфтiв
1-5п.
В задовiльному cTaHi

потребують поточного ремонту
потребують поточного ремонту

Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii
Прlлбу,lинкова територiя

в задовlльному cтaнt

(б.lагоустрiй. асфал ьтове
[ll"l я

),1

.Щитячий майданчик
(обладtrаlrня дитячих
маиданl(икlв

Висновки комiсii:технiчний стан житлового бу.чинку по вулицi Героiв [нiпра, 42-А
екс п
(ouiHKa технi.пtого cTalнy. висновок про готовнi

були

|rи

маЙстер
fiата огляду <1Ь травня 2022р.

до експлуатацrr жилого

Ко

Голова Koмicii: головний iнженер
Ч,tени KoMiciT: iнженер l -i категорii

тац1l у весняно-лlтнlи перlод

/

't+

ченко С.о.

икало Н.В.

Конопленко В.Ф.

