
Акт
загального огляду жилого будинку,

розташоваllого за адресою: вул.Героiв flнiпра, 38

_KcrltoпleHKo В.Ф. _
(I l. {.1л.. маi'rстра)

KJ <}lеруюча компанiя з обслуговування
житлового (lоrцу Оболонського раЙону м. Ки€вФ)'
од-502

(шitltla викоllавця посщт)
Mll., що нижче пiдписЕtлися, комiсiя у скJIадi: головного iнженера Костюченка С.О..
iHяcelrepa 1-i категорii РикаJIо Н.В., майстра Конопленко В.Ф,

,з 0|.09.2022р. по 01.09.2022p.
(д;rга п очагку сrг.ltяду) (дата завершення огляду)
пll()]]эпа ()гляд жилого булинку за адресою:вчлиця ГероЬ Днiпра, З8
1 пст1ll{овила таке:
l . )(лrтлrэвиГл будинок, заг:lльна площа якого становить l4700,89KB. м,
кI;tаrrг]4р - 2lб шrryк.
H,l тIрибу,uинковiЙ територii розмiщуеться 1 спортивниЙ маЙданчик
(п эpc"riK e,:ieMe HTiB благоустрою)
2. Теr.нiчний стан жt{лого булинку та його прпбудинковоi територii:

[Iiд час проведення огляду жилого булинк7 Л]: 38 по вул, Героiв !,нiпра комiсiя
п,,:рtllзiриlrа ()тан Еесrtих та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi
c,i iниl, стики, покрiвJIю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП., ХВП, кана;riзацiI,
лidlтr.r, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
П элt цtq}ry_B ия влено:
Nl з,' Найменуванrrя елеNlента Примiтка

кцll бKotlc ди

кlлькlсть

2 Фаr:адлt

_, С,тil*и

4 Гермет,и:lованi стики

l

[1окрiвля

Фуядаменти

Пiдлога

Водосr,оки

згIдно з термlнами
ефекгивноi
eKctUI а,гацlI

згlдно ,] TepMlHaM},l

Висновок про технiчний стан
(конструкцii) булинкуелемента

В задовiльному cTaHi

Потребус капiтального ремонту
(пофарбування)

В задовiльному cTaHi

потребують ремонту oKpeMi
квартири
В задовiльному cTaHi

потребуе калiтального

ремонту

згiдно з термiнами
ефективноi
експлуатацii

Водостiк з покрiвлi лотребус
часткового поточного ремонту
Потребують капiта.,чьногоСхо,цовi клiтки, сходовi

е ек,I,ивноl

I

I
I
I
l*

I



9
ý{аршl ремонту 1-6п.
Балкони, лоджii, ганки
(огоролження ба,тконiв i лоджiй

В задовiльному cTaHi

l() Смiттспроводи (клапани,
стовбури, шибери)

заблоковаrtо

l] Смiттезбiрнi камери
во.iоп вlд

l BiKHa

1

l.i Вхiднi групи

l5 Коз1,1рки вхiдних груп

lil

l1 Лiфти (машиннi примituення,
дверi машинних примiцень)

l[i Системи центрального
опаJIення

lq Сис,геми гарячого
водопос,гачанIUI

2о

В HMBHocTi

Потребують замiни згlдно з термlнill4и
ефективноi
експлуатацii

В задовiльному cTaHi
в задовlльному cTaHl

потребують капiта-,rьного

ремонту

згlдво з термlнами
ефек,гивноi
експ.;tуатацii

потребуе поточного ремонту

Працюють в паспортному
режимi
В задовiльному cTaHi

по,требують капiтального

ремонту

згlдно з термlнами
ефективноi
експлуатацii

потребують капiтального
ремонту

згlдно з термrнами
ефективноi
експлуатацi'i

згlдно з термlнами
ефективноli
експлуатшliТ

потребують капiтального ремонту
пiдходи до пiд'iЪдiв, пiшохiднi
дорiжки.
Благоустрiй по,требус
вiдновлення пiсля розриття КТЕ
Спортивний в задовiльному cTaHi

СистеlчLи
холод}lого
вод,опос],ачання
iканалiзацii

2i Прибу.,1ивкова
гериторiя (благоустрiй.
асtР;rпы ове покриття)

2,,,. Щитячi майданчики
[об'lttцнання дитячих
vай,lан, tикiв

Висновки копriсi[:технiчний стан житлового булинку о вулицi ГероТв !нiпра'38, -
задовiльний. Житловий будинок придатний до екс а iT в осiнньо-зимовий перiол
2022-2023 poKiB.
(с 1iltltt т,е:оtiчtlоl-о стаЕу, висновок про готовнi логоl

fllrта оглrl,цу <0l> вересня 2022р.

сть ло експл

\tостюченко е.О.

fикало Н.В.
'Конопленко В.Ф.

Дверi

Електрообладrання (щитовi
бt,дrнкове освiтлення)

ексllJlуатацrl

бl,дlлгtl,:у у паоr,утrвий перiод)
Го.lова KoMicii: головний iнженер
Ч.т.,ни KoMicii: iнженер 1-Т категорii

маЙстер


