
Акт
загального огляду житлового булинку,

розташованого за адресою: вул. ГероiЪ !нiпра,38

_Кравченко Л.П._
(П.I.Б. майстра)
КП <Керуrоча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киева>,
о -502

(назва виконавця посrryг)
Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Рикало Н.В.,

заступника начдIьника Попельнух О.М., майстра техдiльницi Кравченко Л,П.,
маЙстра техдiльницi Конопленко В.Ф.

з l4.09.2020p. по 14.09.2020р.
(лата початку оглялу) (дата завершення огляду)

Провела огляд житлового будинку за адресою:
i встановила таке:
1. Житловий будинок, заftшьна площа якого становить l4700,89 м', кiлькiсть Kвapтilp
2lб шт.

На прибуаинковiй територii розмiпryеться 1 спортивний майданчик
(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан житлового булинку та його прпбудивковоi територii:
Пiд час проведення огляду житлового булинку Ns 38 на вул. Героiв [нiпра Korli;il.,

перевiрила стан несriих та огороджувщIьних конструкцiй, зовнiшнiх та BHyTpirl,,; ,,,

cTiH, стикiв, покрiвлi, пiдлоги, BiKoH, дверей, системи ЦО, ГВП' ХВП., кана:li,заl:,,'.

лiфтiв, електрообладнання, спортивного майданчика та прилеглоТ територiТ.
п и цьо встановлено:

Висновок про технiчний стан
елемента конс кцl l б дин
В задовiльному cTaHi

Потребlтоть гермЕтизацii; спостерiгаеться
вiдшарування шт}катурки ;

вyлиця ГероiвДнiпра,38

Потребують поточного ремонту

Потребуе поточного ремонту

Потребують поточного ремонту

м
зlп

Найменування елемента
(конструкцii) булинку

1 Фундамент

)

_.' Стiни

Потребують ремонту oKpeMi квартириГерметизованi стики

Потребус поточного ремонту5

6 Покрiвля

7 Водостоки
Gэ

Сходовi клiтки, сходовi
маршi

8

Примiтка

Фасад

4

Пiдлога

Потребують поточного ремонту пiд'iз
Jф 1-6



9 Балкони, лоджii, ганки Ганки потребують поточного ремонт}
l0 Смiттепроводи

(клапани, стовбури, шибери)

l1 Смiтгезбiрнi камери
(наявнiсть водопроводу)

12 BiKHa Потребують замiни

Потребують замiни в
смiттезбiрниках 1,6 п.

Щверi

Вхiднi групиl4

В задовiльному cTaHiКозирки вхiдних груп15

В задовiльному cTaHilб Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове освiтлення)

17 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

l8 Системи центр€цьного

Потребують капiтального ремонту19 Системи гарячого
водопостачання

20 Системи холодного водопостачан]
каналiзацii

Потребус поточного ремонтуПрибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове покриття)

Потребуе доукомплекryвання22

Законсервованi. Ствол - потребуе
поточного \,1о

Потребус вiдновлення в2,З,6 л.

13

Потребують поточного ремонту

Працюють в паспортному режимi

В задовiльному cTaHi

2l

Спортивний майданчик
(обладвання спортивних майдмчикiв)

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по вулицi Героiв Щн iпра, 38

задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатацii в осiнньо-зимовий перiо.r

20201202| року.
(оцiнка технi.*rого стану. висновок про готовнlсть до експлуатацп жилого

булинку у наступний пер

1

I

I

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-502

Члени KoMiciT: заступник начмьника ОД-502

Майстер техдiльницi

Майстер техдiльницi

ъ

,
о Н.В.

ельнчх о.М.

равченко Л.П

{ата огляду <14> вересня 2020р.

Конопленко В.Ф.

опапення

В задовiльному cTaHi




