
Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: вул. Героiв Щнiпра,34-А

Конопленко B.(D.
(П.I.Б. майстра)

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

(назва виконавця посrгуг)

Ми, що нижче пiдписtlлися, комiсiя у складi: головного iнженера Костюченка е,О.,
iнженера Рикало Н.В., майстра техдiльницi Конопленко В.Ф.

з 06.09.2022р. по 06.09.2022р.
(лата початку огляду) (дата завершення огляду)
провела огляд житлового будинку за адресою: вулиця Геротв Днiпра , з4-А
1 встановила таке:
1. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 9\57,9З м2, кiлькiсть квартир -
l43 шт.
На прибулинковiй територii розмiпrуеться 1 дитячий майданчик
(перелiк елементiв благоустрою)
1. Техпiчний стап ll(итлового булинку та його прибудинковоi територii:

Пiд час проведення огляду житлового булинку Nq 34-А по вул. Героiв !нiпра
комiсiя перевiрила стан несуr{их та огороджувaLльних конструкцiй, зовнiшнiх та
Bнylpimнix cTiH, стикiв, покрiвлi, пiдлоги, BiKoH, дверей, системи цо. гвI], хвп,
канмiзацii, лiфтiв, електрообладнання, дитячого майданчика та прилеглоi територiI.

Ns
зlл

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента кон кцl l динб

1 Фундамент
2 Фасад В задовiльному cTaHi
J Стiни емоп еб ють поточного

В задовiльном cTaHl4 Герметизованi стики

5 Пiдлога Потребуе поточного ремонту

6 Покрiвля е поточного моп еб
Водостоки ть l1оточного емонп еб

8
Сходовi клiтини, сходовi
маршi Потребують капiтального ремонту

9
Балкони, лоджii, ганки Ганки потребують поточного

мо
l0 Смiттепроводи (клапани,

п и цьо виявлено:

В задовiльном cTaHI

Примiтка

згtдно з
термiнами
ефективноi

Законс вован l. п сб ть

експ aTar{tl

7

I



поточного мо

в наявностi

Вrrсновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по вуличi Героiв l]нiпра, З4-А,
дитячого майданчика - задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатачiТ в

осiнньо-зимовий перiод 2022-202З poKiB.
(оцiвка технiчного стану, висновок п

булинку у н перi д)

Голова KoMicii: головний iнженер Ко ченко е.о.

Члени KoMicii: iнженер о Н.В.

майстер техдiльницi Кор{опленко В.Ф.

BHrcTb до експлуатацl r житлового

стовбури, шибери)

l1
Смiтгсзбiрнi камери
(водопровiд)

12 В задовiльному cTaHi

1з .Щверi
Потребують ремонту дверi в 1,3 п.
смiттезбiрник, пiдвали та горице в l -3п

14 Вхiднi групи Потребують поточного ремонту

15 Козирки вхiдних груп Потребутоть поточного ремонту

згlдно з
термiнами
ефективноi
експлуатацii

16
Електрообладнання (щитова,
мережi, будинкове освiтлення)

Потребуе капiтального ремонту

|7 Лiфти (машиннi примiшення,
дверi машинних примiщепь)

Працюють в паспортному режимi

В задовiльному cTaHi

19
Системи гарячого
водопостачання

В задовiльному cTaHi

20
Системи холодного
водопостачання i кана.пiзацi'

В задовiльному cTaHi

21
Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове покриl

В задовiльному cTaHi

22 .Щитячi майданчики (обладнаl

дитячих майданчикiв)
Потребуе ремонту та доукомплекryвання
iгровими елементами

.Щата огляду < 06 > вересня 2022р.

BiKHa

18
Системи центального
опЕцення
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]


