
9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i лоджiй

В задовiльному cTaHi

l0 Смiттспроводи (клапани.
стовбури, шибери)

заблоковано

l l Смiттсзбiрнi камери
(водопровiд)

потребу€ вiдновлення в 2,Зп.

12 BiKHa Потребують поточного ремонту

lз !Bepi В задовiльному cTaHi
14 Вхiднi групи в задовlльному cTaHl

l5 Козирки вхiдних груп в задовlльному cTaнl

lб Електрообладнання (щитова
будинкове освiтлення)

в задовlльному cTaHl

|7 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Працюють в паспортному
режимi

18 Системи центрального
оllalлення

В задовiльному cTaHi

l9 Системи гарячого
водопостачання

потребутоть поточного ремонту

20 Системи холодного
водопостачання i каналiзац

потребують поточного ремонту

2l Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове

в задовlльному cтaнl

!,итячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

Висновки комiсii:технiчний стан житлового будинку по вулицi Героiв .Щнiпра, З8' -
задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатацii в

весняно-лiтнiй перiод 2020 року.
(очiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого

ний перiбулинку у наступ

Голова KoMicii: засryпник начаJIьника ОД-502

Члени KoMicii: iнженер l -i категорii

маистер

Попельнух О.М.

Рика.по Н.В.

Кравченко Л.П.

.Щата огляду (( > 2020р.

покриrтя) I
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Акт
загального огляду жилого булинку,

розташованого за адресою: вул.Героiв [нiпра, 38

_Кравченко Л.П._
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського раЙону м. Ки€ва>,

од-502
(назва виконавця послуг)

М", що нижче пiдписалися, комiсiя у склалi: заступника начаJIьника Попельнух О.М..'

iнженера 1-i категорii Рикало Н.В., майстра Кравченко Л.П.
з 16.04,2020р. по l7.04.2020p.

(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вчлиця ГерoiB Днiпоа. 38

i встановила таке:
l. Житловий булинок, загальна площа якого становить 14700,89кв. м, кiлькiсть
квартир-2lб штук.
На прибудинковiй територiТ розмiщуються 1 спортивних майданчики

(перелiк елементiв благоустрою)
2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоI TepиTopii:

Пiд час проведення огляду жилого булинку Jф 38 по вул.Героiв Щнiпра комiсiя
перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi та BHyTpimHi
стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii,
лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
ll и цьом виявлено:
Л! зil Найменування елемента

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

Примiтка

1 Фундаменти В задовiльному cTaHi

2 Фасади Потребуе пофарбування

_) Стiни В задовiльному cTaHi

4 Герметизованi стики потребують ремонту oKpeMi
квартири

5 Пiдлога В задовiльному cTaHi

6 Покрiвля потребус часткового поточного
ремонry

7 Водостоки Водостiк з покрiвлi потребуе
часткового поточного ремонту

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Потребують ремонту
1-6п.


