
загального ".""l#;""го будин ку,
розташованого за адресою: вул.Героiв ffнiпра, 38-!

_Кс,lrопленко В.Ф._
(tl.i.i1. майотрф
КП <Керуюча компанiя з обслуговування
ж]4,г.повоl,о фоtцу оболонського району м. ки€ва),
од_502

(irulBa виконавця послуг)
IV lr, lr(o нItжче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Костюченка С.О.,
iняселlера 1-i категорii Рикало Н.В., майстра Конопленко В.Ф.

,з О6.0|).2022р, по 06.09.2022р.
(дlтга почагку ог.lиду) (лата завершення огляду)
про1],эла огJUIд жиJIого булинку за адресою:вулиIц Героiв Днiпра. 38-Д
i rзстirlrовила таке:
l, )Кlа'гловиЙ будинок, загшIьна площа якого становить 66З2,48кв. м, кiлькiсть квартир
- 127 шгzк.
На приб1,:tинковiй територiТ розмiщусть ся 1 дитячий майданчик
(гl эlrс':li к e.ltoMeHTiB благоустрою)
2.'fехнiчний стан жплого будrrпку та його прибудинковоi територii:

I-Iit час проведення огляду жилого будинку N9 з8-Д по вул.Героiв !нiпра комiсiя
переlзiри.rа стан нес)лих та огороджув.tльних конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi
стit"ти, стики, покрiвпю, пiдлоry, вiкяа, дверi, системи цо, гвп., ХВП, каналiзацii,
лiф,гlл, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
П эи цьс,lr |), Е, иявлено:
N,l },' Hai i меrrування елемента

iдо llc цi б дин
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Висновок про технiчний стан ел
(конс динцi б

Примiтка

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

ква и
По е поточного емон
потребус часткового
поточного MoFI

Водостiк з покрiвлi потребуе
часткового поточного емо
Потребують капiта.,rьного
ремонry
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Балкони, лоджiТ, ганки
(огсрд;кення ба,тконiв i лодяriй

В задовiльному cTaHi

CMiTTc проводи (клапани.
стовбури, шибери)

l 1 Смiттезбiрнi к€lмери
(во,лопровiд)

в наявIlостl

l: ВiKrra потребують ремонry MeTa,reBl
жалюзi

lз {Bepi потребують замiни на сходовiй
клiтинi

згrдно з
термiнами
ефективноi
експлуатацii

l.. Вхiднi групи в задовlльному cTaнl

la; Козrлрки вхiдних rруп в задовlльному стан1

1(l

l

1li

В.пе ктрообладнанЕя ( щитова
нкове освiтлення)

.Лi{lти (мапlиннi примiщення,
двсрi машинних примiщень)

Сиl:,геми центраJIьного
опапення

потребу€ поточного ремонту

Працюють в паспортному
режимi
В задовiльному cтaнi

l9 потребують капiтального
ремонry

згlдно з
термiнами
ефективноi
експлуатацii

2(l Систелtи холодного
вод опостачання i
каliалiзацii

потреб}ють капiтЕIльного

ремонry

згlдно з
термiнами
ефеrгивноi
експлуатачiТ

2| Прибудинкова територiя
(блаl оустрiй, асфа,rьтове покри,

В задовiльному cTaHi

потребу€ дооблаштування
формами, огорожа - ремонту

згlдно з

термiнами
ефективноi
експлуатацii

)a ,Щитячий майданчик
iобrt:цнання дитячих
чай.rанчикiв)

висшовки комiсii:технiчний стан житлового б инку по вулицi Героiв .Щнiпра., 38-/{,

д}Iтячого маЙданчика - задовiльниЙ. ЖитловиЙ
осi}ttп,о-:{Iлмовий перiод 2022-202З рокiв.

динок придатний до експлуатацiТ в

(оцiнка технi.*lого стану, висновок про го ть до експлуатацii жилого
булинку у наступяий t

Гl1.1овil к )Micii: головний iнженер Костюченко С.о.

Чrени tcoMicii: iнженер l-i категорiТ Ри кало [l. В.

майстер

,Щага оглrду <0б> вересня 2022р.
конопленко

заблоковано

С истеми гарячого
в()допосl,ачання


