
_.l,(с,llоп. leH к() В.Ф._
(Ii.-..'l.. Malicтpa)
кп тккеруюча компанiя з обслуговування
ж 4тlовоrо фонду Оболонського району м. Киева),
од_502

(ltiuлla виконавця посщт)
lV,lr, шдо нижче пiдписЕulися, комiсiя у складi: головного iнженера Костюченка е.О.,
iняiеlrера l-i категорiТ Рикмо Н.В., майстра Конопленко В.Ф.

,з l'Z.09.2022o. по |2.09.2022р.
(дrга початку огтrялу) (дата заверпrення ог,ляду)
п,х)Ilэпа огляд жилого булинку за адрес ою:вчпиця Геооiв Днiлра.42-Б
l j;tс,l,itl{овила таке:
1. }j{rпловиЙ будинок, заг€шьна площа якого становить 13663,88кв. м, кiлbKicTb
К} lerJrгl4p * 2l 5 шryк.
Fla rцэибl,диrrковiй територiТ розмirrцуrоться 2 дитячих майданчики, l Wоrkоut
(п э;:lс:tiк е'ltементiв блалоустрою)
2" ]Геlнiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:

ГI.:t час проведення огляду жилого булинку лi 42-Б по вул.Героiв !нiпра комiсiя
переlз'iри,rа стаЕ нес)лих та огороджуваJIьних конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi
с,i1,1и., стI{ки, локрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи Цо, ГВП, ХВП, каналiзацii,
лiфrи' i:лlэктрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
Il ;l цьопlч виявлено:
N l,' Haii Mel rування елемента

коп кцll б ди

Фундаменти

1 Фасади

з С гi,з,рr

[-ер,l,tетизованi стики

[1iд.пога

6 Покрiвля

7 в oi lостоки

,с кодовi шriтки, сходовi
маршi

Висновок про технiчний стан ел
конс кцiТ) б динк

Примiтка

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

потребують ремонту oKpeMi
ква и
В задовiльному cTaHi

потребуе поточного ремонту

водостiк з покрiвлi потребус
часткового поточного ýlонт
потребують ремонту 1,3,4,5,6п. згiдно з

термiнами
ек гивl Io1

8

лкт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: вул.Героiв !нiпра, 42-Б
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ексIшуатацll
В задовiльному cTaHi

заблоковано

в наявностl

в задовlльному cTaнl21

l потребують поточного ремонту
в задовlльному cтaНl

в задовlльному cTaнl

в задовlлы{ому cTaHl

Прачюють в паспортному
режимi
В задовiльному cTaHi

в задовlльному cтaHl

в задовlльному cтaнl

Смiттспроводи (к.:rапани, стоl
шибери)

CMiTTclбiрнi камери

Ko:l lлрки вхiдних гру п

Е.пе ктрообладяанЕrI ( щитова
51,.tлнкове освiтлення)
Дi{rти (машиннi примiшення,
дверi машинних примiщень)

Систешtи центрального
опiUIення
Сис,геtчtи гарячого
воilопостачанюr

В iKr.ra

Щве;li
Вхiцнi групи

опровiд)

в задовlльному cTaнl

потребу€ дооблаштування
формами (бiля lп.)

1tt

1.

1.

1,,

11

9
элIliонlt} r лодхlи

и]( иай данчикiв - задовiльний. Житло будинок придатний до експлуатацii в
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2 ПРи бу.,tинкова територiя
iбла,гоустрiй, асфальтове
гlо ит] я

Щи,гячlлй майданчик
iоб;ttцнання дитячих
\lirи,lанчIlкlв

Вirсновкп комiсii:технiчний стан житлового булинку по вулицi ГероТв ffнiпра, 42-Б,

д] lтrг-l

oc,iпrtl ,о-зI{МоВии п iод 2022-2023 poKiB.
(оцiнка технi.*rого стану, висновок про

булинку у наступ
1сть до експлуатацll жилогогчо

нdй ерiол)

Г,l. tr)Ba K,,lMic:ii; головний iнженер

Ч.rе.lлt коплiсii: iнженер l-i категорii

майстер

Костюченко С.о.

Ри ало Н.В.
\
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Дir;:l ()гл,.lду <I2> вересня 2022р.

Конопленко В,Ф.

Балкони, лоджii, ганки (rrгo1

Системи холодtIого
водопостачання i
KaHa;ri,_raцii
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