
' BпclltlBlclr rcoMicii: Te:<Hi.llIlTi,i сI,р1: )кIIтлового будипку по вуJI. I'срсiв f(rlilцlа,
,iЗ, сrlср Ttr tlltriгi; rl ll.;.tlзltчll t:,1: -- 1,1.,,:;11i.116lrи ii. Житловllit б\,дуrllсlr ll1llл;lа,lrlий до
cKcrT;t.,,a,tatlii в )iсэ..,.ii:,-лi,; ;, ,, :.- .. ,,,i ]()],l ll..

(.iцii tr.a r czi,l -i,;ol о c,t ill,,v - ],g -l, ,.,:,::,i( iip() го,l ot}}Iic гL до ef"(,l t,rtyal,зIlii жL. rого
iiy, :,а:,.' .' ;ласт1,1iuli;i ttерiол)

Члени KoMicii: головIIий iHxteHep асова С.В.

ilrжelIep I-T Iсетегорii - рентьева T.I.

...J .j,.',],-

N{айствр ,гех,l. лiJihllццi . Уманець Г.М

.Щата огляду к16 берсзня 2020 р.
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5 Пiдлога В задовiльному cTaHi, в лiфтових
холах потребуе замiни

6 Покрiвля Покрiвля над машинними
примiщеннями 1,2,З,4.5пiд.
потребус поточI{ого peI\{otITy

,7 Водостоки В задовiльному cTaHi

Сходовi клiтки, сходовi
маршi

В задовiльному cтaнi.

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджiй)

В задовiльному cTaHi

l0 Смiтгспроводи (клапани,
стовбури, шибери)

В задовiльному cTaHi

l1 Смiттезбiрнi камери
(волопровiд)

Потребують поточного ремонту,
водопостачанIrя потребуе
вiдновлення в З,4,5 пiд.

ll BiKHa В задовiльному cTaHi.

l2 .Щверi В задовiльному cTaHi

13 Вхiднi групи В задовiльному cTalIi або
потребуIоть ремопту

|4 Козирltи вхiдних груп В задовiльному cTaHi

l5 Електрообладнання
(rцитова, мережi, будинкове
освiтлепня)

Електрообладнання в

задовiльному cTaHi,

lб Лiфти (машиннi
примiцення, дверi
машинних примiщень)

Лiфти прашюrоть в паспортному
ре;кимi

1,7 Системи центраJIьного
oпa-TeliIlrI

В задовiльному cTaHi

l8 Сис,геми гарячого
водопостачання

l9 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

В задовiльному cTaHi

В задовiлыtоьtу cтaHi

В задовiльнолtу cTaHil,| Прибудинкова територiя
(б.;rагоустрiй, асфальтоIrе
trокрлtття)

18 Спортивпий майданчLrк
(обладнання дитячих
майданчикiв)

В задовiлыlому cTaHi
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Акт
загалыIого огJIяду жилого будиllку,

розтацIовапого за адресоIо: ByJl. ГероТв Щпiпра, 43

_}'маllець Г.М.._
(II.1.ГI. rtайстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киева>,

о.-д-505
(назва викоrrавця послуг)

Ми, rr(o IIижче пiдписаJIися, комiсiя у складi: голоl]ного iнженера ОД-505
HeKpacoBoi С.В., iirженера I-T категорii JIaBpeHTbeBoi T.I.. майстра тех..
лiльпичi Уманець I'.M.

з 16.03.2020р. по l8.03.2020 р.
(дата початку огля.цу) (дата завершеllпя огляду)

IIpoBejla lIозачерговии
Дrriпrlа, 4З

огляд жилого будиIIку за arlpecolo:

l t}c,l,allOt]I1JIa,гакс:

1. Жиr,ловий будинок, загаJIыIа площа якого cTaIIol]и,l,L
кiлькiс,гь квартир - l79 штуlt.
tla прибудиltковiй територii розмiщуеться 1сrtортивttий
елемеIlтами благоустроtо: футбо.чьIri ворота:2lпт. та
кi,:rьце:lшт.

l3665,70 кв. м

маиl{аIIчик з

баске,гбольне

(перелilс ertcпlelrTiB б,пагоустроrо)

2. Техlliчllий cTalI жилого булиtlку та йоI,о ItрlлбудиIlковоi r,ериr,орii:
Пilt час проведсIIня огJIrI/lу жилого булиrIку Ns 43 rro вул. Героiв /{lIiгlра

копtiсiя rIсрсвiри_па сl,аII нссучих та огороджуваJIыlих копс,грукцiй, зовtriшtri
,га BllyTpirпtli с,гiIIи, стики, покрiвлlо, пiдлогу. BiKIla,;1Bepi, систем!I t(O, ГВП,
ХВII, каlrалiзацii, ,:riфlrr, слек,грообJlа/Iнапrlя, дитячi, cttopl]lBIIi майлаIt.tики,га
прилсгJIу,гери,r,орiIо.
[Iри цьоплу виявJIеIIо :

л}
зlll

IIаймеllуваrIltrI eJtOIitcIIT,ir tllllllии с гil IIplrпri,r,Ka
KoIlc,l, !il с.ц

q)уtIлалIеlI1,и I} зiLдовi"ч ы Iorty cтalli

2 q)аса,ltи l] за/(овi.ltыIoMy cTatIi

I

.l

С,гirur i [} :;а.rtовiлыlоt,t1, cTalti

В зедовi,:rыtоitt1, cTalti. проте
частково rto,t,peбytoтb IItlтortIlot,0 l

орплс tllзоваIll стики

l1_9),I9д]у

By'lr. I'epoTB
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