
Акт
загального огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: вул. ГероТв Щнiпраr 38-Г

_Осiпова Н.В._
(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: заступника начаJIьника Попельнух О.М.,
iнженера Рикало Н.В., майстра техдiльницi Осiповоi Н.В., майстра техдiльницi
Конопленко В.Ф.

з 15.09.2021 D 15.09.2021р
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)
провела огляд житлового будинку за адресою вулиця ГероТв Днiпра, З8-Г
1 встановила таке:
1. Itитловий будинок, загаJIьна площа якого становить 6630,50 м2, кiлькiсть квартир -
|27 шт.
2. Технiчний стан житлового будинку та його прибулинковоТ територiТ:

Пiд час проведення огляду житлового будинку JVg 38-Г на вул. ГероТв Щнiпра
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджув€Lпьних конструкцiй, зовнiшнiх та
внутрiшнiх cTiH, стикiв, покрiвлi, пiдлоги, BiKoH, дверей, системи ЦО, ГВП, ХВП,
каналiзацii, лiфтiв, електрообладнання та прилеглоi територii.
п встановлено:

l

N9

з/п
Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкчii) будинку

Примiтка

1 Фундамент В задовiльному cTaHi

2 Фасад Потребус поточного ремонту

з Стiни Потребують поточного ремонту

4 Герметизованi стики Потребують поточного ремонту

5 Пiдлога Потребус поточного ремонту

б Покрiвля Потребус часткового поточного
ремонту

7 Водостоки Потребують поточного ремонту

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Потребують капiтального ремонту згlдно з

термiнами
ефективноi
експлуатацiI

9 Балкони, лоджii, ганки Ганок потребус поточцого
ремонту



ЗаконсервованiСмiттепроводи (клапани,10

в наявностiСмiттезбiрнi камери
наявнlсть водо

11

Потребують поточного ремонту
оки та металевl ж€Lпюзlсклянi бл

BiKHa|2

Потребують поточного ремонту
вих клlтинахна схо

Щверi13

Потребують поточного ремонтуВхiднi групи|4

В задовiльному стан1Козирки вхiдних груп15

Потребуе капiталъного ремонтуЕлектрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освlтлення

16

Прачюють в паспортномупримiщення,машиннl(Лiфти
ь)машинних примlщендверl

|7

Потребують капiтального ремонтуi8 Системи центрального
опалення

Потребують капiтального ремонтуСистеми гарячого
водопостачання

19

Потребують капiтального ремонтуСистеми холодного
водопостачання 1

каналiзацii

20

Асфальтове покриття пlсля

розриття КТЕ потребуе
ння та завезення

Прибулинкова територlя
(благоустрiй, асфальтове
покритгя)

2t

Спортивний майданчик
(обла!нання дитячих майданчикiв)

22

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку на вулицl ГероТв Щнiпра, 38-Г-

задовiльний. Житловий булинок придатний до експлуатацl1 у осiнньо-зимовий

пер1 од202|-22 рр
(ouiHKa технiчного стану, висновок про готовн icTb до експлуатацiТ яtилого

булинку у наступний пер iод)

Голова KoMicii: заступник начаJIьника ОЩ-502

Члени KoMicii: iнженер ОД-502

Майстер техдlльницl

Майстер техдlльниц1

Попелънух О.М.

Рикало Н.В.

осiпова Н.В.

Щата огляду к15> вересня 202|р,

Конопленко В.Ф


