
Акт
загаJIьного огляду rкплого будппку,

розташованого за адресою: вул. Героiв Щнiпра,34-Б

КП <Керуюча компанiя з обс.туговування
житлового фонду Оболонського району м. Киево>,
од-502

(назва виконавця посrrц)
Ми, що нижче пiдписЕulися, комiсiя у скJIадi: головного iнженера Рикшrо Н.В.,
заступника начальника Попельнух О.М., майстра техдiльницi Караульноi Н.П.

з l5.10.2020p. по l6.10.2020p.
(дата початку огlrялу) (дата завершення огляду)

провела огляд житлового булинку за адресою: вулиIц Героiв Днiпра. 34-Б
l встановила таке:
1. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 4432,66 м2, кiлькiсть квартир -
71 шт.

На прибудинковlи територ1l не розмlщуIоться дитячl, спортивнl маидЕIIтtlики

2. Технiчнпй стан житлового булинку та його прибудинковоi територ[i:
Пiд час проведення огляду житлового булинку Ns 34-Б по вул. Героiв Щнiпра

комiсiя перевiрила стан нес)лих та огороджувЕuIьних конструкцiй, зовнiшнiх та
внутрiшнiх cTiH, стикiв, покрiвлi, пiдлоги, BiKoH, дверей, системи ЦО, ГВП, ХВП,
каналiзацiТ, лiфтiв, електрообладнання та прилеглоi територii.
п и цьо виявлено:

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцiТ) будинку

ПримiткаНайменування елемента
(конструкцii) будинкуNs з/l

В задовiльному cTaHi1
Фундамент

Потребуе поточного ремоrrry:
простукуванЕя фасадноi п.lIктки2 Фасад

Потребують поточного ремонтуJ

4 Герметизованi стики

Потребуе поточного ремонту5
Пiдлога

Потребус поточного ремоIIту6 Покрiвля

Водостiк з покрiвлi потребуе
часткового поточного ремонту

7 Водостоки

Потребутоть поточного ремонту
Сходовi клiтини, сходовi
маршi

8

Ганок потребуе поточного9 Балкони, лоджii, ганки

Карачльна Н.П.
(П.I.Б. майстра)

Стiни



ремонту

l0 С мiттепроводи (клаrrани,
стовбури, шибери)

Законсервованi, потребують
поточного ремонту

11
Смiтгсзбiрнi камери
(водопровiд) в наявностi

BiKHa Потребlтоть замiни

13 .Щверi
Потребують замiни на
сходовiй клiтинi

14 Вхiднi групи В задовiльному cTaHi

Козирки вхiдних груп

Електрообладнання (щитов4
мережi, будинкове освiтлення)

Потребуе капiтшlьного ремонту

17
Лiфти (машиннi примiщенвя,
дверi машиняих примiщепь)

Працюють в паспортному режимi
l8 Системи центрального опалення ТIотребують поточного ремонry
l9 Системи гарячого водопостачаннJI

20
Системи холодного
водопостачання i каналiзацii

21
Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове покриття) В задовiльному cTaHi

Висновкп KoMicii: технiчний стан житлового булинку по вулицi ГероiЪ,Щнiпра, 34-Б
- задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатацii в осiнньо-зимовий
перiод 2020-202| року.

(оцiнка техпiчного стдry, висновок про готовнiсть до експrгуатацii ж.rтлового
бущнку у насryпний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер /
ul "/ Рикало Н.В.

Члени KoMicii: засryпник нач€LпьЕика ОД-502 пельнух О.М.

маистер техдlльницl Караульна Н.П.

12

l5

lб

Потребують поточного ремонту

Потребують поточного ремонry

,/

,Щата огляду < 15 > жовтня 2020р.


