
_Коllо,п;rенко В.Ф._
(t!.I.П. Maiicтpa)
КП <}lеруюча компанiя з обслуговування
житл(lвого фонду Оболонського району м, киева>'
од-502

(назва виконавця послуг)
Ми, шдо нижче пiдпи саJlися) комiсiя у складi: головного iнженера Косткlченка е.О.,
iнженера 1-i категорiТ Рикало Н.В., майстра Конопленко В.Ф.

з 1'.Z.09.2022p. по 12.09.2022р.
(дirr,а псrчатку огляду) (лата завершення огляду)
лl)овепа огляд жилого булинку за адресою:вулиця Героiв Днiпра, 64
1 l]ст:tl{овIлла таке:
1. Жигловий будинок, запuIьна площа якого становить 4163,67кв. м, кiлькiсть квартир
* 7l ulту,<.

На прибl,динковiй територii розмiщуеться 1 дитячий майданчик
(пере;тi к e.:TeMeHTiB благоустрою)
2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:

Пi.rl час гIроведення огляду жилого булинку.J\Гs 64 по вул.Героiв !нiпра комiсiя
перев iри.,lа стан несучих та огороджувalJlьних конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi
cтiHl,;, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii,
лiфrlr,, с:лектрообладнання, дитячi. спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
гl и ubol,l виявлено:

Hail,ve trчвання елемента
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Висновок про технiчний стан елt
(конструкцii) будинку

ПримiткаJ\ф зil

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi
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В задовiльному cTaHi

потребують ремонту oKpeMi
квартири
В задовiльному cTaHi

з
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потребус капремонту згlдно з

термiнами
ефективно'i
експjl a,I itцll

Водостiк з покрiвлi потребуе
часткового поточного ремонту
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зI,1дно 1}потребуrоть ремонту 1.,2п.С кодовi клiтки, сходовi

Акт
загального огляду жилого будинку,

розташоваIlого за адресою: вул.Героiв !,нiпра, 64
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vаршl термlнами
ефективноi
експлуатацii

Балкони, лоджiТ, ганки (огоl
,5алtсонiв i лоджiй)

В задовiльному cTaHi

См iттепроводи (клапани. стоl
шибери)

заолоковано

Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

в наявностl

1tt
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1,-: в задовlльному cTaHIBiKHa

Щвс,lli по,требують поточного ремонry1j
1.i Вхiдrli групи Потребують поточного ремонту

потребутоть кап iтального

ремонту
15 згlдно з

термiнами
ефекгивноi
експлуатацii

1 ,,i

Козlлрки вхiдних груп

Е.,Iектрообладнання (щитова
,5},ди нкове освiтлення)

потребуе поточного ремонту

,Пiфти (машиннi примiщення,
дверi машиняих примiщень)

Працюють в паспортному
режимi

11

1tt в задовlльному cтaнl

llt

Слtстеми центрмьного

Спl:,геми гарячого
в(), l,оп ос,tачаltI lя

опа.-lеь ня
потребують капiтального

ремонту

згlдно з

термiнами
ефективноi
експлуатацii

потребують кап iTa.,l ьного

ремонту

згlдно з

термiнами
ефеrгивноi
ексшryатацii

Сиgгеми холодного
водопостачання i
каналi:заtlii

Прr,lбудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове покри:

в задовiльнсlму станi,асфальтне
покриття потребуе ремонту
потребус дооблаштування
формами
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виснrlвки комiсii:технiчний стан житлового
дll:гяllого майданчика - задовiльний. Житлов
ociH ttьо-зrrлrовий перiод 2022-202з poкlB.

(оцiнка технiчноr,о стаrrу, висновок про BHlcTb до експлуатацll жилого
булянку у lIacTy

Го-Iова KoMiciT; головний iнженер

LI.:eHrr KoMicii: iнженер l-i категорiТ

маЙстер
{ата rtгляду <<12>> вересgя 2022р.

динку по вулицi Героiв,Щнiпра, 64,
будинок придатний до експлуатацii в

Костюченко В.Ф.

Рикало Н.В.

lo

Конопленко В.Ф.

,Щитячлrй майданчик
(об.-lадllання дитяIшх
rrай.lанчикiв)


