
Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: вул.ГероТв Щнiпра, 38-В

_Коlrоплеrlко B.(D._
(II.I.П. MaiicTpa)
Kll <}iеруюча компанiя з обслуговування
житлового фондr Оболонського району м. Кисва>,
од_502

(назва виконавця посщт)
Ми, rцо нижче пiдпис€rлися, комiсiя у складi: головного iнженера Костюченка С.О.,
iHжeHella l-i категорiI Рика.по Н.В., майстра Конопленко В.Ф.

з 01.09.2022р. по 01.09.2022 р.
(дlтга почагку ог;rяду) (дата завершення ог:rяду)
провепа огляд жилого булинку за адресою:вчлиця Героiв Днiпра, З8-В
t встаl{овила таке:
1. Жи,гловий будинок, загальна площа якого становить 66З0,82кв. м, кiлькiсть квартир
- 127 шryк,
На прибl,лиl.rковiй територii розмiщуеться 1дитячий майдаrтчик
(пepe.T iк еlгемеKTiB благоустроlо)
2. Технiчний стан жцлого булинку та йоrо прибудинковоi територii:

пilt час rlроведення огляду жилого будинку Л9 з8-в по вул.героiв [нiпра комiсiя
псревiри.па стан Itес)лих та огороджуваJIьних конструкчiй, зовнiшнi та вrrутрiшнi
cTiHzr, стики, покрiвIIю, пИлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, канапiзацii,
лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
гI ,t льON,!ч вия влено:
Nч з/ Най менування

эJIе]\tе[lта (конструкuii)
Примiтка

cr/дlt}i

l

1

згlдно з термlнами
ефективноi

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцiТ) були н ку

В задовiльному cTaHiФу:даменти

Фасадl.r В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

потребують ремонту oKpeMi
квартири
Потребуе поточного ремонту

2

J

4

5

6 потребус капiтального

ремонту
ексUл aTaIlп

згlлно з термlЕами
ефективноi

Водостiк з покрiвлi потребус
часткового поточного ремонту

1

8

Гrэр,иеr изованi стики

Схо,цовi клiтки, сходовi
мrаршi

С,гiни

Пiдlrог,а
Покрiвля

Волостоt<и

Потребують капремонry

eKclt.;I аl,ацll

I

I

I



9

l()

Балкони, лоджii, ганки (ого
5antcorliB i лоджiй)

В задовiльному cTaHi

Смiттепроводи (клапани,
шибери)

заблоковано

l1 Смiтгсзбiрнi камери
(водопровiд)

в наявност1

l 1

l

В iKHa

Щверi

потребують ремонry металевi
жалюзi
потребують замiни ЗГrДНО З TepмrнaItlИ

ефекгивноi
експлуатачii

1-} Вхiднi групи в задовlльному cтaнl

l5

ltl

17

Козtлрки вкiдних груп в задовlльному стан1

Електрообладнання (щитовz
51цинкtlве освiтлення)

потребус поточного ремонту

,Пiфти (машиlтнi примiшення,
дверi машиrrшrх примiщень)

працюють в паспортному режимi

l|i

1,1

Системи цеIrтраJIьного
опалення
Сис,герtи гарячого
водопостачанtUI

В задовiльному cTaHi

потребують капiтального ремонту згlдно з термlнами
ефективноТ
експлуатачii

20

2,,

Систеt Iи

колодного водопостачання
i кана:riзацii

потребують капiтального ремонту згlдно з термlнами
ефективноi
експлуатачii

В задовiльному cTaHi

в задовlльному cTaнl

Прltбудинкова
,гериторiя (благоустрiй, асф

2 ,Щитячi майданчики (

,цитя(мх майданчикiв)

виснrrвки коrrtiсii:технiчний стан житлового будинку по вулицi ГероiЪ {нiпра, 38-В,
д}lтячого майдаЕЕIика - задовiльний. Житло
осiннl,о-зим<lвий перiод 2022-2023 рокiв,

будинок придатний до експлуатацii в

Костюченко С.о.

Рикало Н.В.

(оцiнка технiчtrого cTalнy. висновок про готовнiсть до ек плуатацll JoI,o
бl,линr:у у наступний перiол)

Го.-tова KoMiciT: головний iнженер

маЙстер

flага огляду <01> вересня 2022р.

Конопленко В.Ф

Ч-rени KoMicii: iнженер l-i категорii


