Акт

загального огляду жилого будинку,
розташованого за адресою: вул.ГеDоiв Щнiпра, 38-Щ

_Коlrопленко
(I

I.I.Гl. майстра)

В.Ф._

KI1 <Керуюча компанiя з обслуговування
я(итлового фонду Оболонського району м. КиевФ),

()д-502

(казва виконавця послуг)

цlо нижче пiдписмися, комiсiя у складi: головного iнженера Костюченка €.О.,
iлrженера l -i категорii Рикало Н.В., майстра Конопленко В.Ф.
Il1pt,

з

l0.05.2022p.
огляду)

по l0.05.2022p.

(;rага початку

(дата завершення огляду)

провела огJIяд жилого булинку за адресою:вулиця ГероiЪ Днiпра, 38-Д
i встаlrовила таке:
l. Жигловий булинок, загальна площа якого становить 6632,48кв. м, кiлькiсть квартир

-

l27 шryк.
}Ia прибулинковiй територii розмiщуються l дитячих майданчики
(Llсре.пiк елементiв благоустрою)

Технiчций стан жилого булинку та його прибудпнковоi територii:
Пilt час проведення огляду жилого бу.чинку М З8-Д по вул.Героiв .Щнiпра комiсiя
пе,ревiрила cTElH несучих та огороджувальних конструкчiй, зовнiшнi та внутрiшнi
с,гiпи, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, кана,riзацii,
2.

лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
п цьо виявлено:
Висновок про технiчний стан елt Примiтка
,Itli з/ Найменуванrrя елемента
(конструкцii) будинку
Ko}l
ll б /lин

[

Фундаменти

В задовiльному cTaHi

1

Фасади

В задовiльному cTaHi

з

CTi {]и

В задовiльному cTaHi

4

Герметизованi стики

потребують ремонту oKpeMi
квартири
В задовiльному cTaHi
потребуе часткового
поточного ремонту
Водостiк з покрiвлi потребуе
часткового поточного емо
Потребують капiтального
ремонту

6

Пiдлога
Покрiвля

7

Водостоки

_ý

8

ходов1 кцlтки, сходовl

vаршl

згrдно з
термiнами
ефективноi

експлуатацll
9

В задовiльному cTaHi

Балкони, лоджiТ, ганки
(ого

l0

ll
г

l2

ба.rконiв i лоджi
Смiттепроводи (клапани,
it
стовб l{

Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)
BiKHa

заблоковано
в наявност1

потребують ремонту метzlпевl

)kа-пюзl

згцно

1з

,.Щверi

потребують замiни

l4

Вхiднi групи

в задовlльному cтaнl

l5

Козирки вхiдних груп

в задовlльному cTaнl

lб

Електрообладнан ня (щито

потребус поточного ремонту

l7

о динкове освiтлення)
Лiфти (маrпиннi примiщення,
дверi маrrплнних примirrцень)

lti

С истеми центрального

оIIапення
С истелrи гарячого
водопостачання
20

С истелти

водопtэстачаяня
капалiзацiт

2l
2?

ремонту
потребують капiтального

ремонту

i

згlдно з
термiнами
ефекгивноi
експлуатацii
згlдЕо з
термiнами
ефективноi
експлуатацii

В задовiльному cTarIi

Прибу,lинкова територiя
(б.,rаr

Працюють в паспортному
режимi
В задовiльному cTaHi
потребують кап iтального

холодного

з

термiнами
ефективноi
експлуатацii

rэустрiй. асфаtьтове покр

Щитячий майданчик

потребуе дооблаштування
формами

(облалнання дитячих
иайдан,тикiв

Висновкп комiсii:технiчний стан житлового будинку по вуличi Героiв Щнiпра, 38-fi,

дитячий майданчик - задовiльний. Житловий булинок
вl,сняно-лiтнiЙ перiол 2022 року.
(ouiHKa технi.пtого стану. висновок про готовнi

булинку у наступний

ГоJlова KoMicii: головниЙ iнженер

Ч-ltени KoMicii: iнженер 1-i категорii

майстер
l[aTa огляду <l0> травня 2022р.

идатний до експrryатачii у

о екс плуатацll жилого

Костюченко С.О.
икало Н.В.

конопленко

fr,p.

