
Акт
загального огляду жилого булинку,

розташованого за адресою: вул. ГероiЪ .Щнiпра, 32-Г

Караульпоi Н.П.
(П.I.Б. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обсrryговування
житлового фонду Оболонського райоку м. Ки€ва)),
од-502

з22.|0.2020о, по22. 10.2020р.
(дата початку огляду) (дата завершенпя оглялу)

провела огляд житлового будинку за адресою : вулиця Героiъ Днiпра. 32-г
i встановила таке:

l. Житловий будинок, загalJIьна площа якого становить 6499,56 м2, кiлькiСть
ккlртир - 95 шт.
На прибулинковiй територ ii не розмirrlуоться дитячi, спортивнi майданчики

2. Технiчний стан жптлового булипку та його прибудппковоi територii:
Пiд час проведення оглядУ житлового булинкУ Ns 32-Г по вул. ГероrЪ.Щнiпра комiсiя
перевiрила стан нес}rчих та огороджувtUIьних конструкцiй, зовнiшнiх та внутрiшнiх
cTiH, стикiв, покрiвлi, пiдлоги, BiKoH, дверей, системи цо, гвп, ХВП, кана.пiзацii,

лiфтiв, електрообладнання та прилеглоi територii.
п и цьо

Ns з/.
Найменування елемента (констр

ди

Примiтка

ент
В задовiльному cTaHi

2 Фасад
Потребуе поточного ремонту

вання

3 Потребlrоть поточного ремонry

4 Герметизованi стики
Потребують ремонту oKpeMi

5
Потребуе поточного ремоЕту

Покрiвля
Потребус поточного ремонту

7 Водостоки Потребують поточного ремонту

8
Сходовi клiтини, сходовi
маршl

Потребу.rоть поточного ремонту

(назва виконавrц послуг)
Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Рика.по Н.В.,
заступника начальника Попельнух О.М., майстра техдiльницi Караульноi Н.П.

виJIвлено:
Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) будинку

1

Стiни

квартири

Пiдлога

6



9 Ба.гtкони, лоджii, ганки В задовiльно му cTaHi

l0 Смiттепроводи (кrrалани,
стовбури, шибери)

Законсервованi, потребують
поточного ремонту

ll Смiттезбiрнi камери
водоп вlд в наявностi

BiKHa В задовiльному cTaHi

lз .Щверi
На сходових клiтинах потребують
поточного емон

I4 Вхiднi групи

15 Козирки вхiдних груп

16
Електрообладнання (щитова,

ве освiтлення)динко
В задовiльному cTaнi

l7 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Працюють в паспортному режимi.
капlт,шьного о

18 Системи це ьного опаJIення В задовiльно cTaHt
l9 системи га ячого водопостачання В задовiльно cTaHl

20
Системи холодного
водопостачанrrя i каналiзацiТ В задовiльному cтaнi

2l Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове покриття)

Асфальтове покритгя потребуе
ремонту

Впсновкп KoMicii: технiчний стан житлового будинку по вулицi ГepoiB fuiпра, З2-Г
- задовlльни й. Житловий будинок придатний до експлуатацii в ос lнньо-зимовии
перlод 2020-202l року.

(оцiнка TexHi чного cTilнy, висновок про готовнiсть до експлуатацii lю,rтлового
булинку у насryпний перiод)

Голова Koмicii: головний iнженер

Члени KoMicii: засryпник начЕчIьника ОД-502

маистер техдlльницl

!ата огляду << 22 >> жовтllя 2020р.

Рика_тrо Н.В.

Попельнух О.М.

Караульна Н.П.

l2

В задовiльному cтaнi

Потребуе поточного ремонту


