
, lJllclloBKи Kobricii: -l,extliчllItii c,t,atr жи,!,Jlоtlоl,о булиltкч па вуJI. I''cpoiB

.Щшiпра,45 та дитячtлй майдаttчrIк в задопi'lrыtому cTaHi.. Житловий будинок
прилатниI"{ до експлуатацii в весrtяно-лiтпiй rtерiод 2020 р..,

(очiнка технiчяого cTatry, висIlовок про го,говнiсть до експлуатацii жилого
будltitl:у 1, rlаступrIий перiод)

Члени KoMicii: головнIлй iTlltlelreo

iH:Kertep I-T кiiT,сгt,,рiТ реIIтьсва T.I.

маистер тех. дlльницl Уманець Г.М.

.Щата огляду <16>березня 2020р.

в;,,

Некоасова C.IJ.



рег{онту
5 Пiдлога В задовiльному cTaHi, в лiфтових

холах потребуе замiни
6 Покрiвля Покрiвля в задовiльному cTaHi

1 Водостоки Зливо приймальна мережа
потребус поточного ремонту

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Потребують поточного ремонту

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

В задовiльному cTaHi

l0 Смiттспроводи (клапани,
стовбури, шибери)

В задовiльному cTaHi.

11 Смiттезбiрнi камери
(волопровiд)

Потребlтоть поточного ремонту,
водопостачаннJI потребуе
вiдновлення в 1,2,3,4,5.6 пiд.

I1 BiKHa В задовiльному cTaHi, для
збереження енергоефективностi
потребують замiни

12 Щверi В задовiльному cTaHi

lз Вхiднi групи В задовiльному cTaHi

l4 Козирки вхiдrrих груп В задовiльному cTaHi

Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

Електрообладнання в
задовiльному cTaHi.

16 Лiфти (машиннi
rrримiщення, дверi
машинних примiщень)

Лiфти працюють в паспортноlчtу

реrкимi, дверi машинних
примiщень потребують поточного
ремонту

l7 Системи центрального
опалення

18 Системи гарячого
водопостачання

Потребують поточI{ого реN,lонту

19 Систепли холодного
водопостачання i
каналiзацiТ

Потребують поточного ремонту

1,7 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфа,rьтове
покриття)

В задовiльнопrу cTaHi

18 f{итячий майданчик
(обладнання дитячих
майданчикiв)

В задовiльному cTalli

I

15

I

Потребують поточItого ремонту



Акт
загального огляду жилого будинку,

розташоваtlого за адресоIо: вуJI. Героiв flпirlpa, 45
Уманець Г.М.

(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Кисва),
од-505

Ми, що нижче пiдписаJIися, комiсiя у складi: Головного iнженера ОД-505
Некрасовоi С.В., iнженера I-i категорii Лавреятьевоi T.I., майстра тех..
дiльницi Уманець Г.М.

16.0З.2020р по 19.0З.2020 р.
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела позачерговий огJIяд жилого будинку за адресою:
Днiпра,45
l встановила таке:

1, Житловий будинок, загальна площа якого становить 15869,4 кв. м,
кiлькiсть квартир - 2 15 штук.
На прибудинковiй територii розмiщуеться 1 дитячий майданчик з еJIсментами
благоустрою: лавочки для вiдпочинку:4шт., балансир=lшт,
гойлалка:2шт.,iгровий комплекс: 1 шт., карусель:шт.,пiсочниця:1 шт.

(перелiк елементiв благоустроlо)

2. ТехlliчlIий стан жилого булипку та його прибудиItковоi територii:
lliд час проведення огляду жилого булинку J'(! 45 по вул. Героiв !нiпра

комiсiя перевiриllа стан нссучих та огоролжувальЕих конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВII,
ХВП, кана,тiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територirо,
При rlboMy виявлено:

1

лъ
зlп

Прилli,гка
коIIс,г кцll еле tеIlта I(oltcT кцl /Iиlt

Фундаменти В задовiлыrоплу cTaHi

Фасади В задовiлыtому cTarli

б бlttt
НаймеIlчваrlltя eJIeMcttl,a Висlrовок trpo техlriчllий cтalI

з

IJ задовiльному cTaHi, проте
t{acl,KoBo поrрсбуIоть поточного

Стirtи В задовiлыrому cTaHi

Герлrстизоваrti стлtки1

(назва виконавця послуг)

вул. Героiв

|,

I

I


