
9 Балкони, лоджii, ганки (ого1

балконiв i лоджiй)
В задовiльному cTaHi

l0 Смiттепроводи (клапани, сто]

rrlибери)
заблоковано

ll Смiттсзбiрнi камери
( водопровiд)

в ная BtI()cTl

l2 В iKHa в задовlльному стан1

13 !Bepi потребують поточного ремонту
14 Вхiдrri групи в задовlльному cTaнl

15 Козирки вхiдних груп в задовlльному стан1

в задовlльному стан1lб Електрообладнання (щитова
булинкове освiтлення)

l7 Лiфти (машинrri примiщення,
дверi машинних примiщень)

Прачюють в паспортному
режимi

l8 Системи центр€rльного
опалення

В задовiльному cTaHi

l9 Системи гарячого
водопостачання

в задовlльному cTaнl

20 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

в заловlльному cTaHl

2| Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

в задовlльному стан1

22 .I|,итячий майданчик
(облалнання дитячих
майданчикiв)

потребус дооблаштування
формами (бiля 1п.)

Висновки комiсii:технiчний стан житлового булинку по вуличi Героiв !нiпра'42-Б
задовiльний. Житловий булинок придатний до експлуатацii в

весняно-лiтнiй перiол 2020 року.
(оцittка технiчного cтalry, висновок про готовtliсть до експлуатацii жилого

були rr ку у насrуltний перiол)

Голова KoMiciT: заступник нача_llьника О.Щ 02 Попельнчх С).М.

Члени KoMiciT: iнженер 1-Т категорii \ Рикало L{.В

\/

,Щата огляду (( ))

маистер

2020р.

Кравченко Л.П.

I

I



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

(назва виконавця послуг)
Ми., що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: заступника начaIJIьника Попельнух О.М.,
iнженера 1-i категорii Рика,,rо Н.В., майстра Кравченко Л.П.

з 06,04.2020р. по 07.04.2020р.
(дата початку огляду) (дата завершення ог:rяду)

провела огляд жилого будинку за адресою:вулиця Героiв Днiпра. 42-Б
i встановила таке:
l, Житловий будинок, заг€Lпьна площа якого становить 13б63,88кв, м, кiлькiсть
квартир-2l5 штук.
На прибудинковiй територii розмiщуються 2 дитячих майданчики

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

Пiд час проведення огляду жилого булинку ЛЪ 42-Б по вул.ГероТв Щнiлра комiсiя
перевiрила стан несучих та огороджуваJIьIIих конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi
стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi. системи ЦО, ГВП' ХВП, каналiзацiТ,
лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та прилеглу територiю,
п и цьом виявлено:
Ns з/ Найменування елемента

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

Примiтка

1 Фундаменти В задовiльному cTaHi

2 Фасади
В задовiльному cTaHi

) Стiни В задовiльному cTaHi

4 Герметизованi стики IIотребують ремонту oKpeMi
квартири

5 Пiдлога В задовiльному cTaHi

6 Покрiвля потребуе поточного ремонту

7 Водостоки Водостiк з покрiвлi потребус
часткового поточного ремонту

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

потребують ремонту 1'3'4'5,6п.

Акт
загаJlьного огляду жилого булинку,

розташованого за адресою: вул.ГероiЪ,.Щнiпра, 42-Б


