
Акт
загального огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: вул. Героiв !нiпра, 42

_Кравченко Л.П_
(П.I.Б. майстра)
КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киева>,
од_502

(назва виконавця послуг)
Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера ОД-502 Рикало Ii.l]..
заступника начаJIьника Попельнlх О.М., майстра техдiльницi Кравченко Л.П..,
майстра техдiльницi Конопленко В.Ф.

з 17.09.2020р. по 17.09.2020р
(дата початку ог,:rяду)

провела огляд житлового будинку за адресою:
(дата завершення огляду)

l встановила таке:
1. Житловий будинок, загЕuIьна площа якого становить 6620,'7 8 м2, кiлькiсть кварl llp
95 шт.
На прибудинковiй територii розмiщуеться l дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

вчл иtUI ГеооТв Днiпра. 42

l

2. Технiчний стап житлового будинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду житлового булинку Ns 42 по вул. ГероТв Щнiпра Kol,tici;:

перевiрила стан несучих та огороджуваJIьних конструкцiЙ, зовнiшнiх та внутрiшлtiх с:iп.
стикiв, покрiвлi, пiдлоги, BiKoH, дверей, системи Цо, ГВП, ХВП, каналiзацiТ, ;ic;ii,l
електрообладнання, дитячого майданчика та прилеглоi територii.
п и цьо виявлено:

Висновок про технiчний стан Примiтка
елемента кон кцll б дин

Потребують ремонту
о eМl ква т и

Потребуе поточного ремонту

I1отребlrоть поточного ремонry

Nq з/п Найменування елемента
(конструкцii) будинку
Фундамент В задовiльному cTaHi

2 Фасад Потребус поточного ремонту
(фарбування)

J Стiни Потребують поточного ремонту

4 Герметизованi стики

5 Пiдлога

6 Покрiвля

7 Водостоки

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Потребутоть капiтального peilloнTy

Потребус поточного ремонту



Балкони, лоджii, ганки
няя балконiв i лоджiйо

Ганок в задовiльному cTaнi

10 Смiттспроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Законсервованi, стовбур потребус

l1 Смiттезбiрнi камери
наявнlсть водо во

в наявностi

\2 BiKHa Потребуrоть замiни

lз lBepi Потребуrоть замiни на
сходовlи клlтинl

14 Вхiднi групи Потребують поточного ремонту

l5 Козирки вхiдних груп Потребують поточного ремонту

Електрообладнання (щитовц
м жl о тленняво осе t]

Потребуепоточного ремонту

|7 ЛiфТи 1"аши""i прпмiщення,
l маши!lних и[,lщен ь

Працюють в паспортному режимi
l8 Системи центр€шьного

опалення
В задовiльному cTaнi

l9 Системи гарячого
водопостачання

Потребують поточного ремонту

20 Системи холодного
водопостачання l кitнал lзацll

2l Прибудинкова територiя
(благоустрiй. асфальтове покрrтIтя)

22 !итячий майданчик
(обладнання дитячих майданчикiв)

В задовiльному cтaнi

lб

В задовiльному cтaнi

В задовiльному cTaHi

висновки koMicii: технiчний стан житлового булинку по вулицi Героiв !нiпра, 4дитячий майданчик задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуаTalllt
ociнHbo- зимовий пeploд2020-2| року.

(оцiнка TexHi,*l

---]1

в

ого стану, висновок про готовнiсть
булинку у наступний перiол

до експлуатацii ;килого
)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-502
,

V-t Рикало Н.В.

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

Майстер техдiльницi Кравченко Л.П.

Майстер техдiльницi

))!ата огляду < // и 2020р.

Конопленко В.Ф.

9

поточного ремонту


