
Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: вул.Героiв flнiпра, 38-€

_Коноп;rешко В.Ф._
(П.L11. майстра)
КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киева>>,

од-502
(н:вва вrrкопавця послуг)

Ми, що гlиясче пiдпис€rлися, комiсiя у складi: головного iнженера Костюченка €,О.,
iHilceHella l-i категорii Рика.по Н.В., майстра техдiльницi Конопленко В.Ф.

,з 0,5,09,2(l22p. по 06.09.2022р.
(дата поча гку ог.ltялу) (дата завершення огляду)
п])()вела оглJ{д жилого булинку за адресою: вчлиця Геооiъ Днiпра. 38-Е
l встановиJIа таке:
1. Жит.rrовиЙ бУДинок, з€гальна площа якого становить б649,93кв. м, кiлькiсть квартир
- 127 шryк.
На прибl,динковiй територii не розмiпrуються дитячi, спортивнl маиданчики
(перслiк елементiв благоустрою)
2. Тех,нi.rний стан жилоrо булинку та його прибудинковоi територii:

Пiд час проВедення ог.пяду жилого будинку Ns 38-Е по вул.Героiв !нiпра комiсiя
переlзiри.,lа стан несучих та огороджувЕLпьних конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi
с-r:iни, ст1,1ки, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii,
лiфт,t-r, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
п иU ь9]ry__9 ия влено:
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Покрiвл я

[J,oi tос-гоriи

С ходовi клiтки, сходовi
r,tlлршi

,7

8

Висновок про технiчний стан елt
(конструкцii) будинку

NL,/l

l В задовiльному cTaHi

задовiльному cTaHi

)

, В задовiльному cTaHi

потребують ремонту oKpeMi
квартири

4

5 Потребуе поточного ремонту

потребус часткового поточного
ремонту
Водостiк з покрiвлi потребус
часткового поточного ремонту
Потребують капремонту

в I

l
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l згlдно з
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|ефективноi



експлуатацll

9 Балкони, лоджii, ганки (ого1

5anKoHiB i лодхiй)
В задовiльному cтaнi

10 Смiттспроводи (клапани,
стоtrбури, шбери)

заблоковано

Смiттсзбiрнi камери
опровiд)

BiKHa

Щверi

Вхiднi групи

в наявностl

l .1 потребують ремонry MeTaJIeBl

жалюзi
lз потребують замiни на сходовiй

клiтинi
згlдно з

термiнами
ефективноi
експлуатацii

|4 в задовlльному cтaнl

l5 Козирки вхiдних груп

ЕлектрообладнанЕя (щитова

0),.ццнкове освlтле rrня)

в задовtльному cTaнl

16 потребус поточного ремонту

1,7

18

lci

Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Слtс,геми центрального
опалення

Працюють в паспортному
режимi
В задовiльному cTaHi

Систерtи гарячого
водопостачання

Систерtи холодного
водопост,ачання i
KaHmI1,]a lIll

по,требують капiтального

ремонту

згцно з

термiнаrr,rи
ефективноi
експлуатацii

2о потребують капiтального

ремонry

згlдно з

термiнами
ефективноi
експлуатацii

2| асфальтове покриття
потребуе ремонту

22

Прl.rбудинкова територiя
(блzr,оустрiй, асфальтове покр

Щи,гячий маЙданчик (об

,ци,тj.Iчих майланчикiв)

Висtловкп копliсii:технiчний стан житлового булинку по вулицi Героiв !нiпра, 38-Е

- задс,вiльниЙ. ЖитловиЙ будинок прида до експлуатачii в осlнньо-зимовии

перiол 2(l22-2023 poKiB.
(оцiнка технiцrоrо стану, висновок ],l ! l, експлуатацiТ жилого

булинку у насту и plo

Го.lова KoMicii: головний iнженер Костюченко €,о.

Ч;lеr]!l t(сп{iсii: iнженер l -I категорiТ Рикатlо Н.В.

майстер

!ага оглrt,цч <(tб> вересня 2022р.

Конопленко В.Ф

1i


