
Акт
загального огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: вул. Героiв Щнiпра, б2

_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 пiдпис€tлися, комiсiя у склалi: головного iнженера Рикало Il.B..
заступника нач{lльника Попельнlх О.М., майстер техдiльницi Кравченко Л.П., MaliэTp:r
техдiльницi Конопленко В.Ф.

з l6,09.2020p, по l6.09.2020p.
(лата завершення огляду)

На прибулинковiй територiТ розмiщусться 1 спортивний майданчик
(перелiк елементiв благоустрою)
2. Технiчний стан житлового булинку та його прибудпнковоi територii:

Пiд час проведення огJIядУ житлового булинкУ Ns 62 на вул. Героiв !нiпра Kor,Tici;l
перевiрила стан несучих та огороджувЕUIьних конструкцiй, зовнiшнiх та внутрiшнiх ,:,-:l,.

стикiв, покрiвлi, пiдлоги, BiKoH, дверей, системи цо, гвп, ХВП, каналiзацii, лitлт,в
електрообладнання, спортивного майданчиката прилеглоi територii.
п и цьо встановлено:
Jtlb з/п Примiтка

8

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

l

Фундамент Потребуе поточного ремонту

2 Фасад Потребуе поточного ремонту
а ня

J Стiни Потребують lrоточного ремонту

4 Герметизованi стики В задовiльному cTaHi

5 Пiдлога Потребуе поточного ремонту

6

7

Потребують поточного ремонту
П. Ns 1-8

Покрiвля Потребуе поточного ремонту

Водостоки [Iотребують поточного ремонry

(лата початку ог;rяду)

Провела огляд житлового будинку за адресою: вулиця Героiв Днiпра. 62
i встановила таке:
l. Житловий будинок, загalпьна площа якого становить l8780,62 м2, кiлькiсть KBapIl1l]
268 шт.

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) будинку

Сходовi клiтки, сходовi
маршi



9 Ганки потреб},ють поточного
мо

10 Смiтгепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Законсервованi, потребукlть
поточного емон

ll Смiттезбiрнi камери
наявнlсть водо во

В задовiльному cTaHi

l2 BiKHa В задовiльному cTaHi

lз [Bepi В 2,5,6 п. потребують замiни в
пiдвальне примiщення

Вхiднi групи Потребують поточного ремонту

15 Козирки вхiдних груп Потребуе ремонту п. ЛЬ 3.

16 Електрообладнання
(щитова, мережi,

динкове освlтленняо

Потребус капiта,,Iьного ремонту

17 Лiфти (машиннi примiщення, Працюють в паспортному режимi

l8 Системи центрального
опалення

В задовiльному cTaHi

l9 Системи гарячого
водопостачання

В задовiльному cTaHi

20
водопостачання i каналi зацl1

Системи холодt{ого В задовiльному cTaHi

21 Прибулинкова територiя
(благоlстрiй. асфмьтове лок?нття)

Асфальтове покриття потребу€
ремонту; бiля 3п. потребус ремонту
Еавколо KttHaJI. люк

Спортивний майданчик
(обладнання дитячих майданчикiв)

Потребуе доукомплекryвання

14

22

висновки комiсii:технiчний стан житлового булинку по вулицi Героiв {нiпра, 6 1
спортивний майданчик - потребу€ доукомпл ектування. ЖитловиЙ будинок придатниЙ
до експлуатацlt в oclнHbo -зимовии перlод 2020 -2l року.

(очiнка технltшого стаЕу! висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-502 а Рикало Н.В.

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

Майстер техдiльницi Кравченко Л.Гl.

Майстер техдiльницi

,Оаzzа pL/z/2/ -1t 2/иzс
Конолленко В.Ф..

Балкони, лоджiТ, ганки
(огородження балконiв i лолжiй)

дверi машинних примiщень)


