
Акт
загаJIьного огляду жилого булпнкуl

розташованого за адресою: вул. Героiв Шiпра,32-Г

Карачльпоi Н.Щ
(Ц.LБ. Ma1_1c:Ta)

КП <Керуюча компанiя з обс;ryговування
житлового фонду Оболонсъкого району м. Кисво>,
од_502 ]1;-,

(назва виконtlвця послуг)
Ми, що нижче пiдписмися, комiсiя у сктадi:
начальника Попелънух О.М., майстра техдiльницi

'

iнx<eн9pa Рпка.тrо Е;В., заступника
Караульноi Н.П.

(дата початку сгJtяду) !,т,аlаз?.",е,эIIFечi,т ог.]fzIy) i l

2. Техшiчний стан житлового будпнкry та його прибудпнковоi терпторii:
Пiд час прведенЕ{I огj]яду.житJ,Iового бу.rи::ку .\& З2-Г по вул. ГероЪ .Щнiпра койсiя,
перевiрила стан нес}пrих та огородЕqrваilьни}l конструкцiй, зовнiшнiх та внутрiппriх
cTiH, стикiв, покрiв:li, пiдлоги, вiкоч, двер-^й, системи ЦО, ГВП, ХЕ}П, каналiзацii,
лiфтiвr.електоообладнаянятапоI4"теглоltтеоитооi:.. з.;: +;_]11:,.l1]: i,.,1.__.],,,: .,

виrIвýенс

Jф
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Стiни

6

Герметизованi стики

i Ilоттебч,тоlъ Еоточ.ноfl) ремоЕху"

Потребують ремонry oKpeMi

я

Ви.Jновок цро технiчний стан
eJl,,.\{ellтa. (констрlпсцi$ будпtlсу. .

Примiтка

1 Фундамент
В задовiльному cTaHi

2 Фасад ремонту

,Еарrир

5 Пiдлога
Потребус поточного ремонту

Пат,эебус поточногlэ ремонтуПокрiв.пя

7 Водостоки Потребують поточного ремонту

Сходовi клiтини, сходовi
.-lToTn ебlтотъ поточýою ремонту

з 24 о9.2а2lп. па )4 оQ.2fi2'!п

пров9Jт? огляд 7l:i.,ITJoBo-o будиli;ir/ за. эд:)сi].f ,,) ; ?:,lliця ГероТв Днlпра 32-Г
i встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна tъ{оща якого становить 6499j6 м2, KbKicTb
квартир - 95 шт.
На прибудинковiй територii не розмiшгуiоться дитяIIi, спортивнi майданчики

I
l



a

9 Балкони, лоджiТ, ганки В задовiльному cTaHi

Смiттепроводи (ктапапи,
стовбури, пrибеои)

| 
Законсервовшri, потребують

l IТоТСЧLlсго ое]!!онтУ
10

С м iтгr--iб i. u H-i, Kir,:nIe n и

|2 BiKHa В задовiльному cTaHi

t I:la, с ходоtstтх,кпiтиfrах потрбуurв
поточЕого ремоЕтуЩверi

Вхiднi групи В задовiлъноh{у cTarri

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

Працюють в паспортному peюlMi.
Потоебrотъ капiтального ремонгу

18

Лiфти (мшпиннi ггримiщенrrя,
дверi мiшIинЕItrк rсимiщенъ)

Системи центр€tльного опаленнJI В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHi19 Системи гарячого водопостачанIuI

Системи холодного
водопост ач,аЕ.rтя, i каяыriзадii l

В задовiлъноIl,tу cTaHi

,11
!Il

1

l
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l4

15
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Козирки вхiдн,лх myrf' }. .rстэебус ЕOrо,тIного

Асфаль.эве поIсDу:пя поmебус-, "

1

20
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П.рл;б1 :и}i.t.оьi,l -:et,, iтсiliя
(благоусцоiй, асфа,тьтове покриття)

Впсновкп KoMicii: технiчний стан жит.]Iового булинrсу по вулицi ГероiЪ Днiпра, 32-Г

- задовiльний. Житловий булинок придатни_,7 до ексгtlryатацii в осiнньо-зrпrtовий
перiод 202|-2022 року.

(оцiнка технi.шаго cTaк,v, висновок про готовнiстъ до експJгуатацii irолтлового
бущку у наст.чпнкй

Голова KoMicii: Iнженес нз.

о.м.

н.п.

Члени KoMicii: заступник начzrльника О.Щ-502

майстер техдiльнlщi

.Щата огJIяду << 24 >> цеЕснд 2021р.

1 
В наявностi. .. ",_


