Акт

загального огляду жилого булинку,
розташованого за адресою: вул. ГероiЪ !,нiпра,32-Г
(]ерriенко l.B.
(I1.1.Б. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обсJryговування
житлового фонду Оболонського раЙону м. Киева>,
о -502
(rlазва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписaulися, комiсiя у скJIадi: головного iнженера Костюченка е.О.,
майстрiв техдiльниць Сергiенко I.B., Конопленко В.Ф.
з l5.04.2022p,
по 15.04,2022р.
('дата початку огляду)

(дата завершення огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою
l вс,I,ановила таке:

:

ли

г

lB

з2-г

[. Житловий будинок, загzulьна площа якого становить 6499,56 м2, кiлькiсть
квартир - 95 шт,

На прибулинковiй територii не розмiщуються дитячi, спортивнi майданчики
2. Технiчний стапlr(итлового будпнку та його прпбудинковоI територii:
Пiд час проведення огляду житлового булинку N9 32-Г по вул. Героiв,Щнiпра комiсiя
перевiрила стан несlплих та огороджув€uIьних конструкцiй,, зовнiшнiх та внутрiшнiх
cl,iн, стикiв, пoкpiвIri, пiдлоги' BiKoH, дверей, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацiТ,
лiфтiв, електрообладнаннJI та прилеглоi територii.
гI и цьо
I]иявлено:
Найменування елемента (конструкl Висновок про технiчний стан
Прим i,гка
л,,
булинку
елемента (конструкцii) будинку
1
Ф ндамент
В задовiльно
cTaHl
згlдно з TepMlHa]
2
Фасад
Потребуе капiт€ulьного ремонту ефективноi
експ атацil
I

Потребують поточного ремонту

з

С,гirrи

4

['ерметизованi стики

5

IIiдлога

Потребують поточного ремонту
oкpeMl ква рl,ири
Потребуе поточного ремонту

6

Г[окрiвля

Потребуе капiтального ремонту

7

Волостоки

Потребують поточного ремонry

Сходовi клiтини, сходовi

Потребують капiтмьного
мон

згlдно з TepMlHa]
ефективноi
експл атацll

I

I

Е

\ta

Ill l

I

згlдно з TepMlнal
ективноl

9
10

1l

Балкони, лоджii, ганки
Смiтгепроводи (клапани,
стовбlри, шибери)

Смiтгезбiрнi камери
(водопровiд)

екс

В задовiльному cTaHi
Законсервованi, потребують
поточного ремонту

в наявностi

l?

BiKHa

В задовiльному cTaHi

lз

.Щверi

На сходових клiтинах
потребудть iIоточного ремонту

14

Вхiднi групи

В задовiльному cTaнi

Козирки вхiдних груп

Потребуе кап iтального ремонту

15

атацll

згlдно з TepMlHa]
ефективноi
екс пл атацl l

(щитова,
lб Е;rектрообладнання
Mepe;Ki, будинкове освiтлення)

17

Лiфти (маrшrннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Системи центршIьного опалення
19 Системи гарячого водопостачання
Системи холодного
20
водопостачання i кана;riзацii
Прибудинкова територiя
18

21

(благоустрiй, асфа,тьтове покриття)

В задовiльному cTaHi
Працюють в паспортному
режимi.
Потребують капiтального
ремонту
В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHi

згlдно з
термiнами
ефективноi
експл атацll

В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHi

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по вулицi Героiв !,нiпра, З2-Г

- задовiльний. Житловий будинок придатний

до експл

2022 poKy.(ouiHKa технiчного стrшу, висновок про готовнiсrь
булинку у наступнф п

цii у весняно-лiтнiй перiод

експлуатацll житлового

Го.пова KoMiciT: головний iнженер

остюченко С.О.

Члени KoMicii: майстер техдiльницi

ергiенко I.B.

майстер техдlльнr{цI

,Щата ог,пяду < 15 >

квiтня 2022р.

Конопленко В.Ф.

