
Акт
загаJIьного оглядч жплOго булпнку,

розтаu-IованOго за адцееOиl: рч.ч. ГероЬ Щнiпра,34_А

Карачльпа Н.П.
(П.I.Б. майстра)

КП <Керуюча компанiя з dс-гryговування
житлового фоцrу ОболонсЁкого райочу м, Киева>>,

од-502

(дата початку ог.ш._ду) (джа.зр.дерше]{ilя оlr_я,ry)

провела огJIяд жит.цового будинку за адресою: вулиця Героiв Длiгrра 34-Д
i встановипа таке:
1. Житловий булинок, загаJIъrIа, плоLL\а якого ста-новить 9|57,gЗ м2, кiлькiстъ IвартIФ -
l43 шт
На прибудинковй територii,розйщуетьоя 1 дитяsий майлаrтчик
(перлiк елемеrтгiв благоусmою)
2. Технiчний gган житлового будинIry та його прибулинковоi терпторii: _. . .

Пiд час цроведечня огjIяд_ч хитлоRого бу:дчнку М З4-А ,rо 
"ул. 

ieporB Дi.rр"
комiсiя перевiрила стан нес)пrих та огородIryвальнID( конструкцiй, зовнiшнiх та
внутрiшнiх cTiH, стикiв, покрiвлi, пiдrоги, BiKoH, дверей, системи ЦО, ГВЦ ХВП,
кана.пiзацii, лiфтiв, електрообладнання, дитячого майданчика та припеглоТ терrгорiТ.

виrIвлено

*,4 Найменування еле}4енга
(конструкцii) будинrсу

Висновок цро текliчшай стан

GqцgIруоIii) будинцуелемента
При

n.' Фасад i -,IaT9eСlyc поючноп) peMoHT,v

7 Водостоки Потребуiоть поточного ремонту

J Стiни Пстребуоть поточного ремонту

4 Герметизоваrri cTpIKK. . В задовiльному cTaHi

5 Пiдлога Пстребус поточного ремонту

Покрiв.тя Iг-i,-rебчс

т)
стан_1..



8
Сходовi tсчiтини, сходовi
маршi

Потребують поточного ремонту

Балкони, лоджii, ганки Ганки потребують поточного
ремоЕту

9

СйттспооводI (п:алаЁй,
стовбури, шибери)

За,,<онеепвоваяi9 потоебуютв: ::.,ф !:,,+ +: -,,, -, .". .

поточного
1п

|4

15 Козирки вхiдr.гдх l,:]уп I Iотоебують поточного ремонт.у

2| Гr.рибудин ко в а тес llторi.я
(благоустрiй, асфальтове покритгя)

Ас r-Ьалътове Iтоко итя поцобуе

22

Висновки KoMicii: технiчнrй стан житлоtsого булинку по вуJIицi Героiв Щнiпра, З4-А,
дитяtIого майданчика - задовiльний. Житловий будинок придатний. до ексLIryатацii в

осiнньо-зимовий перiол ZOZ| -2022 року.
(оuiнка технi.шого стан,ч, висновок про готовнiсть до ексшryатацii жЕтлового

буднку у наст.чrний

Голова KoMicii: Iнженер н.в.

Члени KoMicii: заступник начальника О,.Щ-5 о.м.

майстер техдiльницi Караульна Н.П.

11
Смiтгезбiрнi камери
(водопровiд) В задовiльноцу cTaHi

|2 Birшa В задовiльноп[у cTaHi'

13 Щверi
Потребують ремонry дверi в 1,3 п.
смiттсзбiрIц{к, пiдваrш та rоршIý в 1-3 п.

Вхiднi групи

16
Електрообладнання (щитова,
мережi, будинкове освiтлення)

Потребуе капiтапьного ремонту

|7 Лiфти (мшпиннi примiщення,
дверi машиннпк примiщень)

Прачюють в паспортному режимi

18 Системи центр€tльного спапення В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHil9 Системи гарячогс водопостачанюi

В задовiльному cTaHi20
Системи холодного
водопостачання i кана.пiзацii

.Щитячi майданчики (обладнання

дитячих майдаттшлкiв)

Псryебуе ремонту та
елементz}ми

.Щата огJIяду << 27 >> р9Q9qgд 202i_a-

,Erynuг!.l


