
Акт
загального оrляду житлового будинку,

розташованого за адресою: вул. ГероТв flнiпра,32-А

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киева>,
о -502

(назва виконавця послуг)
Ми, що нижче пiдписЕulися, комiсiя у скJIадi: головного iнженера Костюченка €.О.,
iнженера Рикало Н.В., майстра техдiльницi Конопленко В,Ф.

з 02.09.2022 по 02.09.2022
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)
провела огляд житлового будинку за адресою: вчлиuя Гепоiв Днiпра.32-А
l встановила таке:
1. Житловий будинок, заг€uIьна площа якого становить \З521,З5 м2, кiлькiсть квартир
- 288 шт.
На прибудинковiй територii розмiщуеться l дитячий майданчик
(перелiк елементiв благоустрою)
1. Техпiчпий стан житлового будпнку та його прибулинковоi територii:

Пiд час проведення огJuIду житлового булинку N!, З2-А по вул. Героiв !нiпра
комiсiя перевiрила стан нес)лих та огороджува.J.Iьних конструкчiй, зовнiшнiх та
внутрiшнiх cTiH, стикiв, покрiвлi, пiдлоги, BiKoH, дверей, системи ЦО, ГВП, ХВП,
кана;riзацii, лiфтiв, електрообладнання, дитячого., спортивного майданчикiв та
прилеглоi територii.
п и цьо виявлено:

Л9
Найменування елемента

конс диб
Висновок про технiчrrий стан
елемеIIта (конструкчii) булинку

l даментФ В задовiльно cTaIt1

2 Фасад Потребуе капiтапьного ремонту
(фарбування)

J Стiни Потребують поточного ремоЕту

4 Герметизованi стики Потребують поточного ремонту
MlKо ,l

5 Пiдлога Потребуе поточного ремонту

6 Покрiвля Потребуе капiтального ремонту

7 Водостоки Потребують поточного ремонту

8 Сходовi кrriтини, сходовi ма шl Ilo капlтальногоб

Примiтка

згlдно з TepMlнa]\ll
ефективноi
експ-;I атацl l

згiдно з TepMiHaltt
ефективноi
експ,туатацii

згlдно з ,гермlна]\{t

Конопленко В.Ф.
(П.I.Б. майстра)



ремонту

В задовiльному cTaHi9
Балкони, лоджii, ганки

Смiтгепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Законсервованi, потребують
поточного ремонту

10

Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

в наявностi1l

Потребують замiни|2 BiKHa

Потребують замiни дверl на
горище 1-3п.1з .Щверi

Потребують поточного ремонту14 Вхiднi групи

Потребують капiтального

ремонту
15 Козирки вхiдних груп

Потребують капiтального

ремонту електрощитовi16
Елек,грообладнан Ея (щитова,
мережi, будинкове освiтлення)

Працюють в паспортному режимi|7 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

В задовiльному cTaHi18 Системи цент€шьного оп€Lпення
В задовiльному cTaHiСистеми гарячого водопостачанняl9

Потребують поточного ремонту20
Системи холодного
водопостачання i каналiзацiт

Потребус капiтального ремонту
Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове покритгя)21

Потребус ремонry цегляна кJIадка

огорожi, доукомплекгуванtul
iгровими елементами

1,, fитячi майданчики (облалнання

дитячих майдан.шкiв)

ефективноi
експлуатацii

згiдно з TepMiHaпtl
ефек,гивноi
експjl атац1l

згiдно з TepMiHa,vl
ефективноi
експ,I ll
згiдно з TepMir

^*ефективноi
експJl атацll

згlдно з TepMlHaMl
ефективноi
сксп,iI атацll

Вrrсновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по вулиц i ГероТв,Щнiпра, 32-А,

дитячого маЙданчика - задовiльниЙ. ЖитловиЙ динок придатний до експrryатачii в

осiнньо-зимовий пер iод 2022-2023 poKiB.
(оцiнка технiчного стаtry, висновок про гото до експлуатацii житлового

булинку у насryпний io

Голова KoMicii: головний iнженер Костюченко е.о.

Члени KoMicii: iнженер д кало FI\B
l

маЙстер техдlльницl

.Щата огляду << 02 >> вересня 2022р.
rJo в.о.Конопле


