
Акт
загальпого огляду житлового будипку,

розташованого за адресою: вул. Героiв Щнiпра,32-А

КП <Керуюча компанiя з обсrryговування
житлового фонлу Оболонського району м. Киева>,
од_502

(назва виконавця посrryт)

Ми, що нижче пiдписщIися, комiсiя у складi: головного iнженера Рика;rо Н.В.,
заступника начЕlльника Попельнух О.М., майстра техдiльницi Караульноi Н.П.

з l4.09.2020p. по 14,09.2020р.
(дата початку огляду) (дата завершенпя оглялу)

провела огJulд житлового будинку за адресою: вулиця Героiв Днiпра. 32-А
i встановила таке:

- 288 шт.
На прибудинковiй територii розмiпryеться l дитячий майданчик
(перелiк елементiв благоустрою)
2. Технiчнпй стан житлового будинку та його прпбудинковоi TeprrTop[i:

Пiд час проведенЕя огляду житлового булинку М 32-А по вул. Героiв .Щнiпра
комiсiя перевiрила стан несr{их та огороджувЕlльних конструкцiй, зовнiшнiх та
внутрiшнiх cTiH, стикiв, покрiвлi, пiдлоги, BiKoH, дверей, системи ЦО, ГВП, )(BП,
каналiзацii, лiфтiв, електробладнання, дитячого, спортивного майданчикiв та
прилеглоi територii.
п и цьо виявлено:

Прим:Висновок про технiчний стан
елемекта (конструкчii) будинку

Найменування елемента
(конструкцii) будинкуNq з/l

В задовiльному cTaнiФундамент
Потребуе поточного ремоЕту
(фарбуванrrя)2 Фасад

Потребують поточного ремонтуСтiни

Потребують ремонту oKpeMi
квартири4 Герметизованi стики

Потребуе поточного ремонту5 Пiдлога

Потребуе поточного ремонту6 Покрiвля

Потребують поточного ремонтуВодостоки7

Потребують поточного ремонту
8 Сходовi клiтини, сходовi маршi

Карачльпа Н.П.
(П.I.Б. майстра)

l. Житловий будинок, загальна площа якого стаЕовить lЗ52l,З5 м2, кiлькiсть квартир

1

3

Е



Ба.,rкони, лоджii, ганки

l0 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Законсервованi, потребують
поточного ремонry

1l Смiтгезбiрнi камери
(водопровiд) Потребуе вiдновлення в 2 п.

|2 BiKHa Потребують замiни

lз {Bepi
Потребують замiни дверi на
го ище
Потребують поточного ремонту

Козирки вхiдних груп Потребують поточного ремонту

16
Елек,трообладнання (щитова,
мережi, будинкове освiтленrrя)

Потребую капiта.пьного ремонту
електрощитовi

\7 Працюють в паспортному режимi
18 системи це aLпьного опалення В задовiльно cTaHl
19 Системи гарячого водопостачаннJI В задовiльному cTaHi

20
Системи холодного
водопостачання i каналiзацii Потребують поточного ремонту

2| Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове покритгя)

Асфальтове покриття потребуе
мо

22 ,,Щитячi майданчики (обладнання
дитячих майданчикiв)

Потребус ремоЕту цегляна кладка
огорожi, доукомплекryванIrя
l вими елемеIIгами

Висновки KoMiciT: технiчн
- задовiльний. Житловий б
перiод 2020-2021 року.

ий стан житлового будинку по вулицi ГероiЪ.Щнiпра, 32-А
удинок придатний до експлуатацii в осiнньо-зимовий

(оцiнка технltlного cтаrly, висновок про готовнiсть до експrryатацii житлового
булинку у наступний перiод)

Члени KoMicii: засryппик начальника ОД-502

майстер техдiльницi

//
v.,/ Рика.по Н.В.

опельнух О.М.

Караульна Н.П.

Щата огляду < 14 > вересня 2020р.

9 В задовiльному cTaHi

|4 Вхiднi групи

l5

Лiфти (машипнi примiщенrrя,
дверi маrлиннlл< примiщень)

Голова Koмicii: головний iнженер


