
8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

9 Балкони, лоджii, ганки (tlr tlp<

балконiв i лолжiй)
В задовiльному cTaHi

l0 Смiттспроводи (клапани, сто
пlибери)

в{ заблоковано

l l Сллiттезбiрlri каNrери
(во,лопровiд)

водоt tоста чан rrя в наявностi
в 1,2,,3,6пiд.

1z i] задовlльtlому cTaHlBiKlra

13 lBepi В l,2,5 пiд'iздi потрiбно
встанови,ги HoBl ]IBe l в пlдва,r

14 Вхiлнi груlrи l -3пiд. rro гребую,гь ремонту

15 Козирки вхiдних груп ' 1-Зпiл. по,r,ребують ремонту

lб Ел ектрообладнан ня (щи,I,ова, ЕлектрообладнаIlня в
будинкове освiтлення) стан1

|] Лit|iти (пtаrrrиннi примitцення.'
дверi маlrrинних примirrlень)

11рацюють в Ilаспор гному

в задовlльномч с,ганl

режимl
l8 Сисl,еми централы]ого В задtlвiлыtому с,гаrri

опа_пення

19 Слtстеми гарячого ilотребують капремонту
во,lопостачання

20 Системи холодного
водолостачання i

канмiзацii

Пtlr,ребуе капремоIIту

2l Прибулинкова територiя
(б.lrагоу cT,pi й, асфа;lь,гове
П()ltl|]]]

.rя)

22 fi i.; гяч i iлlаiiданчлiкlл
(об lrаJttзння дIiтяtIих майданчикi

Висновtси lсомiсii:т,ехнiчний стан житлового булинку по вул.ГероТв .Щнiпра, З2 -
задовiл l,ttil il. )Кtlтловий будинок грила:rllлл"l до експ.I)/агацii в весняно-лiтнiй перiод
2020 poic1,

(оцiнка техttiчного стану. висrlовок trpo г,о,говнiсть.цо експлуатацii жилого
булинку у itac,rl,rIHиii пе о.](р

Голова 1.1-,bricii: -]асl,},пник начаIььика ОД-502 _

ЧленлI b,i;l.t!cii: itirKoHc,p l-i l:атегорii

м айстер т/д

Попельнух О.М..

Рикало Il.B.

!ата ог'lrяду (__) __ 2020р.
' Коноп-ценко В.Ф.

| 
В заловiльному cTaHi

I
l

I

}-_l -
)'{}-.



Акт
загального огляду rкилого булинку,

розташованого за адресою: вул. fероiЪ Щнiпра, 32

_Конопленко В.Ф._
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговуваtIня
житлового фонду Обо.T онського району м. Киева>,
од_502

(назва Bt,t конавttя пссл_чг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: заступника начаJIьника Попельнух О.М.,
iнженера 1-i категорii Рика,,lо Н.В.., майстра Конопленко В.Ф.

з l 9,03.2020р. по 20.0З.2020р
(дата початк1 оl,"тяд,ч) (дата заверtпеIttrя огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: в ли Ге lB н !ll з2
l встановила таке:
l . Жит.цовиl"л будtlнок, загальна площа якого с геновить |52З3,7 5 кв. м, кiлькiсть
квартир -216 lцтук.
На прибулинковiй територii розмiщуються 0 дитячлlй майданчик

(nepelriK е.qементiв благtlустрою)
2. Технiчlrий стан жилOtо булинку та йоfо прибудlrнково[ територiТ:

Пiд час Ilроведення огляду жилого булинку Л! З2 по вул.ГероТв {нiпра комiсiя
перевiри.lIа стан несучих l,a огоролжуваJlьних кt-lнс,грукцiй' зовнiшнi та внутрiшнi
стirtи, сгики, псlкрiвлю, пiдлогу, BiKHa. aBepi, сliстеми ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii,
лiфтrл, еlrсктросlб,:tаднання, дr.i,гячi, cttopтltBHi ,rtайданчиклi т,а lIрилеглу територiю.
п и цьом виявлено:

I{айменувааня елемента l Ё;a;;;* ,,р.., ,iЙi"ний стан
(KtiH кцii) будинку ejleMeHl,a кон кцt l б динк

(9унламенl-и В заловi;lьному с,ганi

1

,

Фасади В задовiльному cTaHi

Сr,iни В заловillьному cTaHi

4 {'ершr етllзован i стикrt

_{ЕgрJцрц_
5

6

[1iд.rIога 1 i} задовiльному cTarti

Покрtвля
pýy_orlry_

Ns зi Примiтка

/ tsо.ц()стоки lIoTpeD),to,tb peMO}iTy

по,rребують ремонту oKpeMi 
l

1-1отребу е Il оточ HoI,o часткового


