
заrального "."1#;""го будинку,
розташованого за адресою: вул.Героiв {нiпра, 40-Б

_Коrrопленко B.(D.
(ti.i.П. MaiicTpa)
КП <Fiеруюча компанiя з обслуговування
житловоr,о фондl Оболонського раЙону м. Киева>,
од-502

(ааlва виконавця послуг)
Ми, що нижче пiдписilлися, комiсiя у скJIадi: головного iнженера Костюченка С.О.,
iнженера 1-i категорii Рикало Н.В., майстра Конопленко В.Ф.

з 07.09.2022р. по 07.09.2022р.
(лата почагк1 огrrяду) (дата завершення огляду)
пl)(]}]ела ()гляд жилого булинку за адресою:вчлиrlя ГеооТв Днiпра.40-Б
l встаяовила таке:
1. Жит.ltовий будинок, загальна площа якого становить 4436,18кв. м' кiлькiсть квартир
- 71 rrITyK.

На приб1,2Iинковiй територii не розмiщуються дитячi, спортивнi майданчики
(пере;ti к e.:teMeaTb благоустрою)
2. Технiчний стапrlсилого булинку та його прибулинковоi територii:

ГIiл час проведення огляду жилого будинку Л! 40-Б по вул.Героiв Щнiпра комiсiя
псlрев iрl,r.lIа стан несучих та огороджув€tльних конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi
стiнчл, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii.
лiфти" електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
п pl цьол,l виявлено:

Примiтка

Покрiвля

Воr,tост,оки

Сходовi клiтки, сходовi
маршi
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Висновок про технiчний стан елt

В задовiльному cTaHi

кцii) будинку(констру

фасадна плитка потребуе
часткового простукування
В задовiльному cTaHi

Наiiменування елемента
r:!!IrJц]ц!) булинку

Г{]F]леl и"ованi стики

Фуilдаменти

Фаt:lадлt

Сr,iни
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5 [liд,,lIоr,а В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

водостiк з покрiвлi потребуе
часткового поточного мон
потребlrоть капiтального

ремонry

згlдно з
термiнами
ефективноi

I

I

I



експлуатацll
9 Балкони, лоджiТ, ганки

(огородхення ба,rконiв i лоджiй
В задовiльному cтaнi

l () Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шrбери)

заблоковано

ll

l

Смiттсзбiрнi камери

Фgдопр
BiKHa

вiд)
потребуе вiдновлення

потребують замiни згlдяо з
термiнами
ефективноi
експлуатацii

lз Щверi

Вхiднi групи

Козtлрtr:и вхiдних гру п

потребують замiни згlдно з

термiнами
ефективноi
експлуатацii

l4 в задовlльному cTaHl

l _ý
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Е.пектрообладнання ( щитова
бlцlrнкове освiтлення)

потребус поточного ремонту

Лiф,ги (машиннi примitцення,
дверi машинних примiцень)

С истерtи цеЕтрального
опалення
Систешtи гарячого
во/IопостачаннJI

Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

Працюють в паспортному
режимi

1[i

l,.)

В задовiльному cTaHi

потребують капiтального
ремонту

згlдно з

термiнами
ефективно'i
експлу,атацii

2(l потребують капiтмьного
ремонry

згlдно з

термiнами
ефекгивноi
ексrшуатацii

2| Прибу.uинкова територiя
iблi.l оуr:трiй, асфа.rьтове
покоиrr,я)

Благоустрiй потребу€
вiдновлення пiсля розриття
ктЕ

22 ,Щитячлrй майданчик
lоб'ltаднання дитячих
\{аи.lаtll llKlB

о Н.В.

Впснtlвки комiсii:технiчний стан житлового булинку по вулицi Героiв ,Щнiпра, 40-Б
* задовiльниЙ. ЖитловиЙ будинок придатниЙ о експлуатацiТ в осiнньо-зимовий
п,:рiол 2(}22-2023 poKiB.

(оцiнка TexHi.THoI,o cTalry, висновок про
булинку у наступ

атацll жилого

Го.-lова KoMicii: головний iнженер
Ч-iс,ни KoMic]i: iнженер l-i категорiТ

маистер

!зта огllrду <07> вересня 2022р.
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