будин ку,
загального
".*#;""го
розташованого за адресою: вул.ГероiЪ Щнiпра, 42-Б

__Копопленко
(II.I.П. майстра)

В.Ф._

КП <Керуюча компанiя з обсrryговування
житлового фонду Оболонського району м.

Кисва>>,

од_502

(назва виконавrц послуг)

N{и, що нижче пiдписаJIися, комiсiя у скJIадi: головного iнженера Костюченка С.О,,
iгrженера 1-i категорii Рикало Н.В., майстра Конопленко В.Ф.
по |7.05.2022р.
з

l1.05.2022э-

(,аата початку

оглялу)

(дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою:вулиця Героiв Днiпоа. 42-Б
i встановила таке:

1. Житловий будинок, заг.lльна площа якого становить l3663,88KB. м KlJlbKlcTb
квартир * 215 шryк.
На прибудинковiй територiТ розмirrгlrот ься 2 дитячпх майданчики
(гiерелiк слементiв благоустрою)

Технiчппй стан я(илого булпнку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого будинку JЪ 42-Б по вул.ГероТв .Щнiпра комiсiя
перевiрила стан несгIих та огороджув€lльних конструкцiй, зовнiшнi та BHyTpimHi
с,гiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii,

2.

лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
п и цьо виJIвлено:
Висновок про технiчний стан елt Примiтка
Найменуванrrя елемента
_lt{!
(конструкцii) будинку
(конструкцii) будинку

l
,2

Фундаменти
Фасади

;
J

CTi ни

4

Герметизованi стики

:

5

1.1

7
8

В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHi

Пiдлога

потребують ремонту oKpeMi
квартири
В задовiльному cTaHi

Покрiвля

потребуе поточного ремонту

Водостоки
Сходовi клiтки, сходовi
маршi

водостiк з покрiвлi потребус
часткового поточного ремонту
i потребують ремонry l,З,а,5,6п.

I

згlдно з
,гермiнами
ефективноi

eKclrjlyaTaцll

9
0

Балкони, лоджii, ганки (о *1 В задовiльному cTaHi
ба,тконiв i лолжй)
С MiTTc проволи (клапани, сто заблоковано
ttl и

]ер и)

l

Смiттсзбiрнi камери

в наявностl

l

во,lоп
BiKHa

в задовlльному cтaнl

]

l.]

вlд

l потребують поточного ремонту
в задовlльному cTaнl

с l
Цвср

l,i

Вхiднi групи

l5

Козирки вхiдних груп

в задовlльному стан1

Електрообладнання (щито

в задовlльному стан1

l5

,:)

дlлпкове освiтлення)

г

Лi фти (маIшиннi примiшення,
дверi пrаш,rнних примiщень)

l8

Системи центраJIьного

l9
]

Працюють в паспортному
режимi
В задовiльному cTaHi

опаJlеl{ня
в задовlльному стан1

Системи гарячого
воJопостачання
С истепли холодного
, водопостачання

в задовlльному cтaнr

l

каналlзацll
21

в задовlльному cтaнl

Прибу]инкова територiя

,,б.lагоустрiй. асфапьтове
L-.)]

tI()

IlTl я

потребус дооблашrування
формами (бiля l п.)

.Щитячлй майданчик
(об.тlадн,лння дитячих
Matt!_1laHttllKlB

Висновки комiсi[:технiчний стан житлового будинку по вулицi ГероТв Щнiпра, 42-Б

- ,lадовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатацiТ у весняно-лiтнiй перiод
2022 року.
(ouiHKa технi.*rого стану. висновок про гот

булинку у настуrии

f

'о,,rова

KoMicii: головний iнженер

Ч-цени KoMicii: iнженер

l-i категорii
маистер

l\aTa rrгляду <l l> травня 2022р.

iстъ:дý експлуатацii жилого
ерiод)

Костюченко €.о.
кало Н.В.

Конопленко В.Ф.

