
Акт
загального огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: вул. ГероiЪ {нiпра, 32

Конопленко В.Ф.
(П.I.Б. майстра)

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

(назва виконавця послlт)
Ми, що нижче пiдписдIися, комiсiя у складi: головного iнженера Костlоченка С.О.,
iнженера Рикало Н.В., майстра техдiльницi Конопленко В.Ф.

з 06.09.2022р. по 06.09.2022р,
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою: вчлиця Геооiв Днiпра. 32
I встановила таке:

2. Житловий будинок, загальна площа якого становить 15233,75 м2
квартир - 2lб шт.

, кlлькlсть

На прибулинковiй територii не розмiщуються дитячi, спортивнl маиданчики

2. Технiчний cTall яштлового будинку та його прибудинковоi територiТ:
Пiд час проведення огляду житлового булинку J\! З2 по вул. Героiв .Д,нiпра комtiсiя

перевiрила стан несr{их та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнiх та внутрiшнiх
cTiH, стикiв, покрiвлi, пiдлоги, BiKoH, дверей, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзатtii,
лiфтiв, електрообладнання та прилеглоi територiТ.
п и цьо виявJIено:

Примiтка

згlдно з термrI{ами
ефекr,ивноi
eкcl L l атацl]

згlдно з термlнами
ефективноi
експлl,атацii

лъ з
Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемекга (KoHcTpyKuii) булинку

1 Фундамент В задовiльном стан1

2 Фасад Потребуе капiтмьного ремонту
(фарбування)

J Стiни По ь поточного емо

4 Герметизованi стики
Потребують поточного ремонту
okpeMl квартири

5 Пiдлога Потребус поточного ремонту

6 Покрiвля
Потребуе першочергового
капlта.1,Iьного рем онту

7 Водостоки Потребують поточного ремонту

8 Сходовi клiтини, сходовi Потребують капiтального згlдно з термlнами

I

I



маршl ремонту

Ганки потребують поточного
ремонry

9

Смiттепроводи (к-папани,

стовбури, шибери)
Законсервован i, потребують
поточного ремонту

l0

Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)1l Потребус вiдновлення в 5 пiд.

В задовiльному cTaHi12 BiKHa

Щверi

В 1,2,5 пiд'iЪдi потрiбно встановити
дверi в пiдвал.l -6 п. лверi в

смiтгезбiрник. 1-6 п.лверi на горище
13

1-б пiд. потребують ремонту14 Вхiднi групи

Козирки вхiдних груп
Потребують капiт,lльного
peMoIlTy15

Потребус капiтального ремонту16
Електрообладнання (щитова,
мережi, будинкове освiтлення)

Працюють в паспортному режимi17
Лiфти (машиннi примirцення,
дверi машинних примiщень)

l8 Системи центрЕrльного
опЕLпення

Потребують капiтального

ремонту

Системи гарячого
водопостачання

Потребують капiтального

ремонry
19

системи холодного
водопостачання i каналiзацii

Потребують капiтального

ремонту
20

Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове покрит

Асфальтове покриття потребуе
капiтального ремонту

2l

ефективноi
скс атацll

згlдно з термrнами
ефективноi
експл тацlt
згlдно з термl}lами
ефекгивноi
експ,-l а,l,ацll

згtдно з термrнами
ефективноi
експлуатацii
згlдно з термrнами
ефективноТ
екс
згlдно з термlнами
ефективноi
cKcl-Ul атацl1

згlдно з термlнами
ефективноi
сксп атацl1

инку по вул. Героiв .Щнiпра, 32

уатаuiТ в осiнньо-зимовиЙ перiод
Висновки KoMicii: технiчний стан жлtтлового б
задовiльний. Житловий будинок придатний до екс
2022-2023 рокiв.

Голова KoMicii: головний iнженер

Члени KoMicii: iнженер

маистер техдlльницl

.]

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнi до експrryатацii житлового
булинку у наступний п од

Ко ченко С.О.

H.I].

,,Щата огляду <06 > вересня 2022р.

koHo енко В.Ф.

Балкони, лоджii, ганки


