
Акт
загаJIьного огляду жилого булинку,

розташованого за адресою: вул.Героiв.Щпiпра, 36

Караульна Н.П.
(П.I.Б. майстра)

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

од-502
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписЕtлися, комiсiя у складi: головного iнженера Рикало Н.В.,
заступника начальника Попельнц О.М., майстра техдiльницi КараульноТ Н.П.

з26.10.2020р. по 26.10.2020р.

1 . Житловий будинок, загальна площа якого стаЕовить 676l ,0 l м2, кiлькiсть квартир -
95 шт.
На прибудинковiй територ ii розмiчуеться l дитячий майданчик
(перелiк елементiв благоустрою)
2. Технiчний стан жптлового булинку та його прпбудинковоi терптор[i:

Пiд час проведення огляду житлового булинку Ns 3б по вул. ГероiЪ Дirrра комiсiя
перевiрила стан Еесучих та огороджуваJIьних конструкцiй, зовнiшнiх та вкутрiшнiх
cTiH, стикiв, покрiвпi, пiдлоги, BiKoH, дверей, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii,
лiфтiв, елек,грообладнЕtння, дитячого майданчика та прилеглоi територii.

и цьо виявлено:
ПримiткаВисновок про технiчний стан

елемента (KoHcTpyKuii) булинI9
Найменlъання елемента
(конструкцii) будинкуNs з/l

В задовiльному cTaHiФундамент
1

Потребус поточного ремонту
(фарбування)2 Фасад

Потребують поточного ремонтуэ Стiни

потребують ремонту oкpeмi
квартириГерметизованi стики4

Потребуе поточного ремонту
5

Потребус поточного ремонтуПокрiвля6

Потребують поточного ремонту7 Водостоки

Потребутоть поточного ремонту8 Сходовi клiтини, сходовi

(дата початку оглялу) (дата завершення огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою: вулиrц ГероiЪ Днiпра. 36
i встановила таке:

Пiдлога



маршl
9 Балкони, лоджii, ганки В задовiльному cтaнi

l0 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Законсервованi, потребують
поточного ремонry

l1 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

В HMBHocTi

12 BiKHa Потребують замiни

13 lBepi
Потрбують замiни
на сходовiй клiтинi, техповерсi
та тамбурнi дверi

l4 Вхiднi групи
В задовiльному cTaHi

l5 Козирки вхiдних груп Потребуе поточного ремонту

lб Електрообладнання (щитов4
мережi, будtнкове освiтлення)

Потребуе капiтшIьного ремонту

l7 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Працюють в паспортному режимi

18 Системи центрarл ьного опaLпення Потребують поточного ремонту
l9 Системи гарячого водопостачання Потребують поточного ремонту

20
Системи холодного
водопостачання i каншriзацii

Потребують поточного ремонту

2| Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфмьтове покриrтя)

Асфшrьтове покриття потребуе
поточного ремонту

,Щитяч i майданчики (обладнання

дитячих майданчикiв)
Потребус доукомплектуванЕя
iгровими елементtlми

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по вулицi Героiв.Щнiпра, 3б,
дитячого майданчика - задовiльний. Житловий будинок придатний до експ.rryатацiТ в
осiнньо-зимовий перiод 2020-202l pol<y.

(ошiнка технiшrого cтalry, висновок про готовнiсть до ексгшуатацii житлового
булинку у насryпний перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер
//ь- Рикало Н.В.

Члени KoMicii: засryпник начальника ОД-502 опельrтух О.М.

маистер техдlльницl Караульна Н.П.

,Щата огляду < 26 > жовтня 2020р.
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