
загального 
".,*of; 

;""го будинку,
розташованого за адресою: вул.fероТв flнiпра, 40-А

_Коноп..lенко В.Ф._
(II.I.11. майотра)
КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлсlвого фонду оболонського району м. Киева>,
од_502

(HalBa виконавця послуг)
MlI, що нижче пiдписЕIлися, комiсiя у скJIадi: головного iнженера Костюченка С.О.,
iнясеlлера 1-i категорii Рикало Н.В., майстра Конопленко В.Ф.

з 0"l .0.L).2022p, по 07.09.2022р.
(д,rl,а почагку огляду)
п]l()вела огляд жилого будинку за адресою:

(дата завершення огляду)
lB 40-А.пи г

1 встановила таке:
l. Житловий бУДинок, загzшьна площа якого становить 8999,8кв, м, кiлькiсть квартир
- 143 шп,к.
На прибl,диlrковiй територii не розмiщуються дитячi, спортивнl маиданчики
(п ерелiк erLeMeHTiB благоустрою)
2. ]fеr пiчшпй стан жилого булпнку та його прибулпнковоi територii:

Пi:l час проведення огляду жилого будинку.,\ц 40-А по вул.Героiв !нiпра копriсiя
перевiри,rа стан несr{их та огороджуваJIьних конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi
сr,iни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи I_Io, гвп, ХВП, кана,тiзацii,
лiфтrt, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та прилеглу територiю,
п ?!l цьо} виявлено:
Nl з/ Hai,iMенування елемента
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Козtлрки вхiдних груп в задовlльному cтaнl
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Еа момент огляду проводяться

роботи по peкoнcтpyKuiТ лiфтiв
1-4п.
В задовiльному cTaHi

потреб}.ють капiтапьного

ремонту

згlдно з

термiнами
ефективноi
експлуатацii

Потребують капiтального

ремонту

згlдно :]

термiнами
ефективноi
еКСП,.rrу-аТаЦii
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Благоустрiй потребус
вiдновлення пiсля розриття
ктЕ

Е.чектрообладнання (щито
(],ве освlтлеIlня

Лiфти (машинпi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Системи ценlр:rльного
эпz]еF:нrl
С истеми гарячого
во, [опостачанIUI

Систелtи холодного
водопостачання i
канмiзацii

Прпбулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
псrкриття)

,Щитячий майданчик
(обладнання дитячих
vtlи,Iанlли KlB

пср icur 2022-2023 poKiB,

Впсt1овки копriсfi:технiчний стан житлового булинку по вулицi Героiв flнiпра, 40-Д

- :}a,]loBiJlbglrй. Житловий будинок придатн;й до експлуатацii в осiнньо-зимовий

(оцiпка технi.+lого стану, висновок про
булинку у наступ

BHicTb до експлуатацii жилого
Hlll{

Го.lова KoMiciT: головний iнженер

Ч:rе,lлt KoMic.i: iнженер l-T категорiТ

маистер

костюченко е.о

Рикало Н.В.

[а,га огляду <07> вересня 2022р.

Конопленко В.Ф.


