
_Кравчепко 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€ulися, комiсiя у скJIадi:
заступника нач€UIьника Попельнух О,М., майстра
майстра техдiльницi Конопленко В.Ф.

головного
техдiльницi

iнженера Рикало t].B
Кравченко Л.П.,

2. Технiчний стан ж''тлового будинку та його прибудинковоТ територii:
Пiд час проведення огляду житлового булинку}Ф 64 на вул. Герой !нiпра Ktll:i;;l.

перевiрила стан несучих та огороджув€UIьних конструкцiй, зовнiшнiх та внl,трiшнi.,, , :,
стикiв, покрiвлi, пiдлоги, BiKoH, дверей, системи цо, гвп, ХВП, каналiзацiТ. ;l :;i -

з 15.09.2020р. по l5.09.202 0р.
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)
провела огляд житлового булинку за адре сою: вулиця ГероiЪ Днiпра,64
1 встановила таке:
l. ЖитловиЙ будинок, загальна площа якогО становитЬ 4|6з,67 м2' кiлькiстЬ KBapll;.
7l шт.
На прибулинковiй територii розмiщу еться 2 дитячих майданчика

електрообл
п и цьо

аднання., дитячих майданчикiв та прилеглоi територii.
виявлено:

Висновок про технiчний стан Примiтка
елемента конс кцl1 б дин

Потребують поточного ремонту

Потребуе поточного ремонту

Покрiвля
i tIотребуе капремонту

Водостоки Потребують капiтального ремонry

J

JФ з/п Найменування елемента
конс цll динб

l
ФУндамент В задовiльному cTaHi

Фасад Потребуе поточного ремонту
(фарбування)

Потребутоть ремонту oKpeMi квартири4

5 Пiдлога

6

7

8 Сходовi клiтки, сходовi

Акт
загальаого огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: вул. Героiв,Щнiпра, б4

(перелiк елементiв благоустрою)

2

Стiни

Герметизованi стики

ТIотребують капiтального ремонту



маршl
9 Балкони, лоджii, ганки

(огородження балконiв i лолжiй)
Ганки потребують поточного

ремонту
l0 Смiттспроводи (клапани,

стовбури, шибери)
Законсервованi, потребують
поточного ремонту

ll CMiTTe збiрнi камери
(наявнiсть водопроводу)
BiKHa

13 {Bepi

\4 Вхiднi групи

l5 Козирки вхiдних груп Потребу+оть поточного ремонту

lб Електрообладнання (щитова,

мережi, булпвкове освiтлення)
Потребуе капiт€чtьного ремонту

17 ЛiфТИ 1л.rаrиннi примiщення,
дверi машинних примiцень)

Працюють в паспортному режимi

l8 Системи центрального
опaшення

l9 Системи гарячого
водопостачання

Потребують поточного ремонту

Потребують поточного ремонту

Системи холодного
водопостачання i каналiзацii

Потребують поточного ремонту

2\ Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтов€ покрrггя)

22 ,Щитячi майданчики
(обладнанrrя дитячих майлаlrчикiв)

Потребують вiдновлення в 2п.

12 В задовiльному cTaнi

Потребують поточного ремонту

20

Асфальтне покриття потребу€
мон

Потребують доукомплектуван tlя

Висвовки Koмic[i: технiчний стан житлового будинку по вулицi Героiв Щнiпра, 64,
дитячi майданчики - потребують доукомплектування. Житловий будинок придатний :t;
експлуатацii в ociHHbo- зимовий перiод 2020 -2l року.

(оцiнка технi.шого стаЕу, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-502 l, Рикмо Н.В.

засryпник начальника ОД-502 Попельнух О.М.

Майстер техдiльницi Кравченко Л,П.

Майстер техдiльницi

,.Щата огляду 
"_б,

рl 2020р.

Конопленко В.Ф

Потребують замiни
до пiдв.rльного примiщення п. Jф 1,2 в
смiттсзбiрну камеру п. }lb 2

\


