
Акт
заrального огляду жилого будинку,

розташованоrо за адресою: вул.Героiв Щнiпрао 38-Г

__Коlrопленко В.(D._
(Il.J.l. майстра)
KlJ <}lеруюча компаЕiя з обслуговування
житл(|воI,о фонду Оболонського раЙону м. Ки€ва)),
од_502

(iralBa виконавця посщт)
Mlt, л{о нижче пiдписалися, комiсiя у скJIадi: головного iнженера Костюченка е.О.,
iнженера l-i катеюрii Рикало Н.В., майстра Конопленко В.Ф.

,з (),2.09.2022р. llo 02.09.2022р.
(д:лгаl початку огrrяду) (дата завершення огляду)
п])овэла огляд жилого булинку за адресою: в ли lB lп 38-г
l jJ(:l,:ll{овила TEIKе:

1 . iКlлгловий будинок, загаJIьна площа якого становить 66З0,50кв. м, кiлькiсть квартир
* l2i'шаrк.
H,l тtlэибуцигtковiй територiТ не розмiщуються спортивнi, дитячi майданчики

(перелiк елементiв благоустрою)
2. 'I'еr,нiчний стан жцлого булинку та його лрибулинковоi терпторii:

I-Irt час проведенюI огляду жилого булинку N9 38-Г по вул.Героiв !нiпра комiсiя
п'jре]]iри,ца стан несучих та огороджув€чIьних конструкчiЙ, зовнiшнi та внутрiшrri
cr iни,, стиклt, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацiТ.
лiфrrл, еле,ктlrообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
п !l t]bo в иявлеЕо:
Nr:з/ Примiтка
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[]iд;rога

Поr.iрiвля

Потребус поточного ремонry

7 Волост,оки

Сходовi к.пiтки, сходовi
марlпi

згiдно з
термiнами

Hai-rMe lrування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан елt
(конструкцiТ) будинку

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

Гrэрrлет,изованi стики

Фy лдаменти

Фаt,:lадлt

С,ri rrи

потребують ремонту oKpeMi
кв и

потребус поточного

Водостiк з покрiвлi потребуе
часткового поточного

емо

мон
Потребують капремонту

е ктиI}Itоl

I
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Балкони, лоджii, ганки (oro1

5anKoHiB i лоджiй)
В задовiльному cTaHi

заблоковано

в наявност1

потребують ремонту MeT€uIeBl

жалюзl
згtдно з

термiнами
ефективноТ
експлуатацii

потребують замiни на сходовiй
кл lтиII l

в задовlльному cTaHl

в задовlльному

потребус поточного ремонту

Працюють в паспортному
режимi
В задовiльному cTaHi

потребують капiтального
ремонту

згlдно з

термiнами
ефективноi
експлуатаlii

См iTTc проводи (клалани. cтoi
шибери l

Смiттсзбiрнi камери
(водопровiд)

Коз tlрlси вхiдних груп

Е.пектрообладЕання (щитова
,длнкове освiтлення)

Лlфти (мшпиннi примiщення, .

\{ашltнних примiщеь)

Систели центрального
0паJIення
Сиl:теми гарячого

водопосl,ачання

В iкгtа

Щверi

Bxi;rHi групи

r)

поT ребують капiта.пьного

ремонту

згlдно з
термiнами
ефективноi
експлуатшlii

асфальтове покриття потребуе

ремонту

9

1()

в задовlльному cтaнl

ексIIл тацll

Рilкало Н.В.
Конопленко В,Ф.
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2(| Системи холодного
водопостачання i
каналiзацiТ

2| Прlrбуцинкова територiя
iблаrоустрiй, асфапьтове
п() ит.l я

в псшttlвкп комiсii:технiчний стан житлового динку по вулицi Героiв [нiпра,38-Г-
з:rдовiльний. Житловий булинок придатний д
2()22-iZ02З poKiB.

Гt1.1ова KoMicii: головний iнженер
Ч,т,э;lлt tioMicii: iнженер 1-i категорii

маистер

Д:l,гit ()гJLiду <<02>> вересня 2022р.

(оцlнка технi.пlого стану. висновок про Icl ь -,lo екс
булинку у наст}rпни

плуатацi'i жилого

КоQтюченко е.О.
l рiСД)

згiдно з

термiнами
ефективноi
експлуатацiТ

Спtrрпtвний майданчик
lоб;rtцнання дитячих
vайлак.rикiв)

2.:


