
Акт
загальпого огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: вул.Героiв !нiпра, 38-Б

__Коноп.пенко B.tD._
(I1.I-.1. MaiicTpa)
КП к}iеруюча компанiя з обслуговування
житлового фонлу Оболонського раЙону м. Киева>,
од-ý02

(HirlBa втlкоttавця послуг)
Ми, шцо нюк,{е пiдписалися, комiсiя у скJIадi: головного iнженера Костюченка С.О,,
iнженера 1-i категорii Рикало Н.В., майстра Конопленко В.Ф,

з 0l .09,2022р. по 01.09.2022р
(д;тгсL почагку огтtяду) (дата завершення оглялу)
пDOвепа огляд жилого булинку за адресою:вулиця Героiв Днiпра. 38-Б
l tcl,:l. j]oBI,Iлa T:tKe:

1. Жlатловий будинок, загальна площа якого становить 6675,,бlкв. м, кiлькiсть квартир
-. 12]' штrк.
H,l rrрибудиl rковiй територiТ розмiщуеться 1 спортивний майданчик

Гr:р,мg,rt116"u"i стики

Пiдлога

Поltрiвля

5

8

Во;lос,t,оlси

Сходовi клiтки, сходовi
маршi

згiдно з
термiнами

елемента конс кцll дин

Фуядаменти В задовiльному cTaHi

бllс кц ди

l

2

)

Фасадлt В задовiльному cTaHi

С ril,rи В задовiльному cTaHi

потребують ремонry oKpeMi квартири

Потребуе поточЕого ремонту

потребу€ поточного

ремонту
Водостiк з покрiвлi потребус
поточного ремоHTv

Потребують капремонту

с ктивноl

(перелiк елементiв благоустрою)
2. 'fехнiчпий стап ,.(плого булинку та його прибулинковоi територii:

Ilr,rt час проведення огляду жилого булинку Ns З8-Б по вул.Героiв !нiпра комiсiя
псревiри,па стан нес)лих та огороджуваJIьних конструкцiй, зовнiшнi та BHyTpimHi
сl iни, сп{ки, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацiТ,
лidlтlл, електрообладЕання, дитячi, спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
пои ubotrlv виявлено:

trir]Hr",*i@ технiчний стан 
-ТПр^""-"

ь

l,
п

I

l



9

2 Спортлrвнi майданчики
(обладнання дитячих
.\lаItдан чикrв

Висновки комiсii:технiчний стан житлового булинку по вулицi ГероТв .Ц,нiпра, 38-Б,
спор,гиl]ногс) майданчика - задовiльний. Житловий б инок придатний до експлуатацii
в осiнньо-зиtиовий перiод 2022-202З poKiB.

(оцiнка технiчного стаЕу, висновок про гото с ьдо атацii жилого
булинку у насryпний п

Го.,lова KoMicii: головний iнженер
Ч reirlt ксмiсli: iнженер l-i категорiТ

маистер

!:r,lit огл.чду <01> вересня 2022р.

)

Коqтюченко С.О.
Риriало Н.В.
Ко/rопленко В.Ф.

експлуатацll

Балкоttи, лоджii., ганки (ol,ol

батконiв i лоджiй)
В задовiльному cTaHi

l() С мiттспроводи (клапани, cToI

шибери)
заблоковано

l1 Смiттсзбiрнi кап,rери
(водопровiд)
В iKHa

в наявностl

l по,требують ремонту металевi жалюзi

1з Щверi потребують зам iH и згiдяо з

термiнами
ефективноi
експlryатацii

l4

l _,i

1tl

l1

1tj

Вхiднi групи в задовlльному cTaHl

Козирки вхiдних rруп

Е.пектрообладнання (щитова

бl,дlлнксlве освiтлення)

в задовlльному cTaHl

потребус поточного ремонту

.Лiфти (машиннi примiщення, ,

vitпl!tнних примlще нь)

Систелп.r центального
опалення

Працюють в паспортному режимi

В задовiльному cTaHi

lct Систелли гарячого
водопосl,ачання

потребують капiтального ремонту згrдно з

термiнами
ефективноi
експrryатацii

2()

2

С истепtи холодного
водопостачання i
канатliзаtlii

Прrлбу,lинкова територiя
iблагоу,;трiй. асфальтове
покрит,:я)

потебують капiтального ремонту згlдно з

термiнами
ефекгивноi
експлуатацii

Асфальтування потребу€
капiта.,Iьного ремонту

згlдно з
термiнами
ефекгивноi
експ.гryатацii

в задовlльному cTaнl

o]l


