
9 Балкони, лоджii, ганки (ого1

бапконiв i лоджiй)
В задовiльному cTaHi

l0 Смiттспроводи (клапани, сто]
rпибери)

заблоковано

ll Смiттезбiрнi камери
(волопровiд)

в наявност|

12 В iKHa потребують замiни

lз Щверi потребують поточного ремонту
14 Вхiднi групи в задовlльному с,ганl

15 Козирки вхiдних груп потребус поточного ремонту

lб Електрообладнання (щитова
будинкове освiт.лення)

в задовlльному cTaHl

17 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Працюють в паспортному
режимi

18 Системи центрzIльного
опuшен ня

В задовiльному cTaHi

l9 Системи гарячого
водопостачання

20 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

в задовlльному cTaнl

2l Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

в задовlльному cтaнl

22 [итячий майданчик
(обладнання дитячих

майдаttчикiв)

в задовlльному cтaнl

Висновки комiсiТ:технiчний стан житлового булинку по вулицi Героiв !нiпра,42,
дитячий майданчик - задовiльний. Житловий булинок придатний до експлуатацiТ в

весняно-лiтнiй перiод 2020 року.
(оцiнка технiчного стану, висновок trpo гоювнiсть до експлуатацii жилого

булинку у наступний перiод)

Голова KoMicii: заступник начальника ОД-|ОZ
l

Члени KoMicii: iнженер 1-i категорii

Попельнчх С).М.

L

Щата огляду (_))

майстер Кравченко Л.П.

потребують ремонry

I

I

Рикало Н.В.

2020р.



Акт
загального огляду жилого булинку,

розташованого за адресою: вул.Героiв .Щнiпра, 42

_Кравченко Л.П_
(П.I.П. майстра)
КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Ки€ва),
од-502

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: заступника начаJIьника Попельнух О.М.,
iнженера l -i категорii Рикмо Н.В., майстра Кравченко Л.П.

з 09.04.2020 по 10.04.2020
(лата почагку оглялу) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою:вулиця Героiв Днiпра. 42
l встановила таке:
l. Житловий булинок, загЕLпьна площа якого становить б620,78кв. м, кiлькiсть квартир

- 95 штук,
На прибудинковiй територii розмiщуються l дитячих майданчики

(перелiк елементiв благоустрою)
2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:

Пiд час проведення огляду жилого булинку Лs 42 по вул.Героiв Щнiпра комiсiя
перевiрила стан несучих та огороджуваJIьних конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi
стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО' ГВП., ХВП, канаrriзацii,
лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
п и цьо виявлено:
J\гs з/l Найменування елемента

(конструкцii) будинку
Висновок про технiчний стан елl
(конструкцii) будинку

Примiтка

l Фундаменти В задовiльному cTaHi

Фасади
В задовiльному cTaHi

) Стiни В задовiльному cTaHi

4 Герметизованi стики потребують ремонту oкpeмl
квартири

5 Пiдлога В задовiльному cTaHi

6 Покрiвля

7 Водостiк з покрiвлi потребус
часткового поточного ремонту

Водостоки

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

потребують капремонту

,)

потребус поточного ремонry 
|


