
Акт
загального огляду жилого булинку,,

розташованого за адресою: вул.Героiв flнiпра, 42

_Коllопленко В.Ф._
(П.i.П. лtайстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлс,вого фонду Оболонського району м. Киева>,
од_502

(HalBa виконавця послуг)
Ми, що нижче пiдпи салися, комiсiя у скJIадi: головного iнженера Костюченка С.О.,
iHжerIepa l-i категорii Рикало Н.В., майстра Конопленко В.Ф.

з O7.0\1.2022p. по 07.09.2022р.
(даr,а почагку огляду) (лата завершення огляду)
провела огJLяд жилого булинку за адресою:вулиця Героiв Днiпра. 42
1 вста]{овIлла таке:
1. Жlатловий будинок, загаJIьЕа площа якого становить 6620,78кв. м, кiлькiсть квартир
- 95 штук.
На прибулинковiй територii розмiпrуеться 1 дитячий майданчик
(пероriк еllементiв благоустрою)
2. lfехнiчний стан жплого булинку та його прибулинковоi територii:

Пi.rt час rIроведення огляду жилого булинку Ns 42 по вул.ГероТв !нiпра кошriсiя
переlзiри,,rа стан нес)лих та огороджувмьних конструкцiй,, зовнiшнi та внутрiшнi
стiни, стики, покрiвrrю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи tIO, ГВП' ХВП, каналiзацii,
лiфтlл, електlrообладнаЕня, дитячi, спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
п и uьоIl виявлено:

Най.менування елемента Примiтка
Kollc ll б дин

ф 1,IДаjч{еНТИ

Фасади

Стiни
[-r:р,rле: изованi стики

IIiд,лога

[1оIсрiвля

[}tljtост,оlси Водостiк з покрiвлi потребуе
i{асткового поl,очного емон

Сходовi клiтки, сходовi
r,Iаршi

потребують капремонту

Балкони, лоджii, ганки (ого

Висновок про технiчний стан елt
(KoHcTpyKuii) бу,rинку

N,l з;l

l В задовiльному cTaHi
) Потребуе зафарбовуъання

графiтi
J В задовiльному cTaHi

потребlтоть ремонry oKpeMi
квартири

4

5 потребуе тrоточного ремонту

потребуе поточного ремонту6

7

8 згlдно з
термiнами
ефективноТ
сксплуатацiТ

9
,:}aIKoHl l] l лоджlи

В задовiльному cTaHi

I

I
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10 Смiттепроводи (к,lапани, сто]
шибери)

заблоковано

1l Смiтгсзбiрнi камери
(водопровiд)

в наяв}lостl

12 BiKHa по,требують замiни згrдно з
термiнами
ефективноi
експлуатацii

l _) Щверi потребують замiни згrдЕо з

термiнами
ефективноi
експлуатацii

1;i

15

Вхiднi групи в задовlльному cтaнl

Козtлрtси вхiдних груп

Електрообладнання (щитова
бlцlлнкове освiтлення)

потребу€ поточного ремонту

ltl Потребус поточного ремонту

1Е

Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Сис,геми центрального
опа-пення
Систешtи гарячого
вод опостачання

L] ис,геми холодного
водопостачання i
канапiзацiI

Прl rбу;tинкова територiя
(блат rэуотрiй, асфальтове
ttсrк lитr,я)

Щи,гячий майданчик
(облддllакпя дитячих
uай,rан,lикiв)

Працюють в паспортному
режимi
Потребують капремонту
В задовiльному cTaHi

l()

2ll

2i

потребують капiтального
ремонту

згrдно з
термiнами
ефективноТ
експлуатацiii

потребують капiтального

ремонту

згlдно з

термiнами
ефеюивноi
експrryатацii

в задовlльному cTaHl

в задовlльному cTaHl

Висновки комiсii:технiчний стан житлового булинку по вулицi Героiв Щнiпра,42,
дlI],я]ого майданчика - задовiльний. Житлови оудинок придатний до експлуатачii в
ос lнньо-з!lмовии п iод 2022-2023 poKiB.

(оцiнка технi.цrого стану, висновок IIро уатацlr жилого
булинку у насту I:ц

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

маЙстер

каqтюченко C.(J
Р{кало Н.В.
КоЬопленко В.Ф.

!rга оrляду <07> вересня 2022р.
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