
Томашевська Н.В.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонлу Оболонського району м. Киева>,
од_503

(назва виконавця послуг)

подбельцевоi С.г.. майстра техдiльницi Томашевськоi Н.в. , маистра техдlльницl

з1.05.2022
(дата початку оглялу)

з|.05.2022
(дата завершення огляду)

провели огляд жилого булинку за адресою: вул. Героiв Днiпра, 6
1 встановили таке:

l. Житловий будинок, заг€rльна площа якого становить 6661r,07 кв. м, кiлькiсть
квартир - 126 штук.
.Щитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стап ,килого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку J\Ъ б на вул. ГероiЪ .Щнiпра комiсiя

перевiрила стан несr{их та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi
стiни, стики, покрiвлю, пiллогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,
каналiзацiТ, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу
територiю.
При цьому виявлено:

N9

зlп
Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) булинку

Примiтка

1 Фундаменти В задовiльному cTaHi

2 Фасади В задовiльному cTaHi

Акт
весняного огляду житлового булинку,

розташованого за адресою: вул. ГероiЪ.Щнiпра, б

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: iнженера 1кат.

Наконечноi Г.В.



з Стiни задовiльному cTaHiв

4 ерметизацiя стикiвг
ують поточного ремонтуПотреб

5 Пiдлога задовiльному cTaHiв

6 Покрiвля задовiльномч cTaHiв

7 Водостоки
ують поточного ремонтуПотреб

8 одовl кJIlтки, сходовiСх
ма шl

отребують капiтального
емо

I1

9 алкоЕи, лоджii, ганки
(огородження бмконiв i
Б

лоджiй

задовiльному cTaHiв

10 Смiттепроводи
(клапани. стовбури. шибери)

клапани 20.0з.2020

Ilо еб тью оп чнтотр гооу море нту
авз а Hl( завантре ьн1ажув€rл

11 мiттезбiрнi камерис
водоп oBl

уе ремонту, вода в
наявностl
Потреб

l2 BiKHa
ують замiни (склоблоки та
цiйнi металевi шlтки

Потреб
вентиля

13 Щверi задовiльному cTaHi.
Замiнено -201

в

l4 Вхiднi групи ують поточного peMolrTyПотреб

15 Козирки вхiдних груп задовiльному cTaHiв

16 ектрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освlтлення

Ел Потребуе капiтaLпьного ремонту

17

(машиннi примiщення, дверi
машинних примiщепь )

Лiфти
рацюють в паспортному режимi.
отребуе капiтатrьного ремонту-

пасаж ськии лl т

п
п

18 истеми цеЕтрального
опалення
с задовtльному cTaHi

капiтальний 2020 цl

в
моFIт

19 истеми гарячого
водопостачанюI
с В задовiльному cTaнi

капtтальний емонт 2020 цl20 истеми холодЕого
водопостачанrrя i
каналiзацii

с В задовiльному cTaHi
(капiта;rьний ремонт у 2020 роцi)

21 Приб
(благо

удинкова територiя
устрiй, асфальтове

л

задовtльному cTaHiв

22 щитячi майданчики
обладнання дитячих

находиться в задовiльному cTaнi,з



маЙданчикiв) потребуе доукомплектування.

Z5 Спортивнi майданчики
(обладншtня спортивних
майданчикiв)

Висновки Koмicil: технiчний стан житлового бчдинку на вул. ГеDоiв Днiпра 6

- задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатацiТ в весняний перiод
2022року.
(ouiHKa технi.*lого стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого

булинку 1, насr,упний перiол)

Голова Koмicii:

Iнженер I категорii Подбельцева С.Г.

Члени KoMicii:
Майстер техдiльницi

Майстер техдiльницi

,Щата огляду З|.05.2022р.

// f-.,//
Томашевська Н.В.

Наконечна Г.В.

4r
й/




