
Акт
загального огляду жилого булинку,

розташованого за адресою: вул.ГероiЪ Щнiпра, 3б

Конопленко В.Ф.
(П.I.Б. майстра)

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

од-502
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписЕlлися, комiсiя у ск,lадi: головного iнженера Костюченка (J.О.,
iнженера Рикало Н.В., майстра техдiльницi Конопленко В.Ф.

з 07,09.2022р. по 0].09.2022р.
(дата початку огляду) (дата завершення оглялу)
провела огляд житлового будинку за адресою: вчлиttя Геооiв Днiпра. Зб
l встановила таке:
1. Житловий будинок, заг€uIьна площа якого становить 6761,01 м2, кiлькiсть квартир
95 шт.
На прибудинковiй територii розмiщуеться 1 дитячий майданчик
(перелiк елементiв благоустрою)
2. Техrriчний стан житлового будипку та його прибудинковоi територii:

пiд час проведення огляду житлового булинку Лс 36 по вул. Героiв.г|нiпра комiсiя
перевiрила стан нес}п{их та огороджуваJtьних конструкцiЙ, зовнiшнiх та внl,трiшrriх
cTiH, стикiв, покрiвлi, пiдлоги, BiKoH, дверей, системи цо., гвп, ХВП, каналiзацii,
лiфтiв, елек,трообладнання, дитячого майданчика та прилеглоТ територii.
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9 Балкони, лоджii, ганки |В задовiльному cTaHi

l0 Смiттепроводи (клапани.
стовбури. шибери)

Законсервованi, потребують
поточного ремонту

ll Смiттезбiрнi камери
(водопровiд) в наявностi

l2 BiKHa Потребують замiни

lз IBepi
Потребують замiни
на сходовiй клiтинi, техповерсi

В задовiльному cTaHiВхiднi групи

l5 Козирки вхiдних груп В задовiльному cTaHi

lб Електрообладнання (щитова,
мережi, будинкове освiтлення)

В задовiльному стан i

|7 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Працюють в паспортному режимi
l8 Системи центрЕrльного опaLпеннjI В задовiльному cTaHi
l9 Системи гарячого водопостачання В задовiльному cTaHi
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Висновки Koмicii: технiчний стан житлового будинку по вулицi ГероТв !,нiпра, З6,
дитячого маЙданчика - задовiльниЙ. ЖитловиЙ будинок придатниЙ до експлуатачiТ в

осiнньо-зимовий перiод 2022-2023 рокiв.
(оцiнка технiчного стану, висЕовок про

булинку у наступн
сть до експлуатацrl житлового

Голова Koмicii: головний iнженер

Члени KoMicii: iнженер

маистер техдlльницl U.

Костюченко €.о.

Kzulo н.в.

Щата огrrяду << 07 >> вересня2022р.

онопленко В.Ф.
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