
9 Балкони, лоджii, ганки (ого1

балконiв i лоджiй)
В задовiльному cTaHi

10 Смiттепроводи (клапани, сто
шибери)

заблоковано

11 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

потребус вiдновлення в 2п.

\2 BiKHa

1з Щверi потребують поточного ремонту
I4 Вхiднi групи в задовlльному cтaнl

15 Козирки вхiдних груп потребуе поточного ремонту

lб Електрообладнання (rцитова

будинкове освiтлення)
в задовlльному стан1

\7 Прачюють в паспортному
режимi

18 Системи центрального
опыIення

в задовlльному cTaнl

19 Системи гарячого
водопостачання

потребують ремонry

20 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

2| Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфапьтове покри,

в задовiльному станi,асфальтне
покриття потребуе ремонту

22 .Щитячий майданчик
(обладнавня дитячих

майданчикiв)

потребуе дооблаштування
формами

Висновки комiсii:технiчний стан житлового булинку по вулицi Героiв Щнiпра,, 64'
дитячий майданчик - задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатацii в
весняно-лiтнiй перiод 2020 року.

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у

Голова KoMicii: засryпник начальника О.Ц,-50 Попельнух О.М.

Члени KoMicii: iнженер 1-i категорii Рикало Н.В.

.Щата огляду ( )

майстер

2020р.

Кравченко Л.П.

в задовlльному стан1

Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

потребують ремонry

сrtй.



Акт
загального огляду я(илого будинку,

розташованого за адресою: вул.Героiв Щнiпра, б4

_Кравченко Л.П_
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського раЙону м. Киева>,
од-502

(назва викояавця послуг)
Ми, що нижче пiдписатlися, комiсiя у складi: заступника начапьника Попельнух О.М.,
iнженера 1-i категорii Рикало Н.В., майстра Кравченко Л.П.

з 02.04.2020р. по 03.04.2020р.
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою:вулиця Героiв Днiпра. б4
i встановила таке:
1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 4163,67кв. м, кiлькiсть квартир

- 71 штук.
На прибудинковiй територii розмiщуються 1 дитячих майданчики

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

Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns 64 по вул.Героiв !нiпра комiсiя
перевiрила стан несучих та огороджуваJlьних конструкчiй, 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:
Л! з/l Найменування елемента

(конструкцii) будинку
Висновок про технiчний стан елr

(конструкцii) будинку
Примiтка

1 Фундаменти В задовiльному cTaHi

2 Фасади
В задовiльному cTaHi

J Стiни В задовiльному cTaHi

4 Герметизованi стики потребують ремонту oKpeMi
квартири

5 Пiдлога В задовiльному cTaHi

6 Покрiвля потребуе капремонту

7 Водостоки Водостiк з покрiвлi потребус
часткового поточноt,о ремонту

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

потребують ремонry 1,2л.


