
Щиqн9цци KqMiqii; технiчний стан житлового будинку по вул. Героiв !нiпра,
49, спортивний майданчик - задовiльний. Житловий булинок придатний до
експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод 2020 р.

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiод)

Члени KoMicii: головний iнженер Некрасова С.В.

iнженер I-i категорiТ 1 1 Лаврентьева T.I..

маистер тех,.дlльницl Уманець Г.М..

Щата огляду <16>березня 2020р.



1 Герметизованi стики потребуIоть поточного ремонту

5 Пiдлога В задовiльному cTaHi, в лiфтових
холах потребуе замiни

6 Покрiвля В задовiлыrому cTaHi

,7 Водостоки В задовiльному cTaHi

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.

Il Смiттсзбiрнi камери
(водопровiд)

ПотребуIоть поточного ремонту,
водопостачання потребуе
вiдновлення в 1,2,3, пiд.

1l I]iKHa В задовiльному cTaHi, для
збереження енергоефектив}Iостi
потребують замiни

l2 [Bepi В задопiльноплу cTaHi

В задовiльному cTaHi

Потребуitlть поточного pe}loHTv

Електрооtiлад}Iання в

задовiльноlrtу cTaHi.

lз Вхiднi групи

|4 Козирки вхiдних груп

l5 Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

lб Лiфти (машиннi
приlчIiщення, дверi
машинних примiщень)

Лiфти праrчоють в паспортному
режимi

1,|

18

Сис,геми центрального
опалення
Системи гарячого
водопостачання

Потребуrоть поточного ремонту

l9 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

По,гребують поточного ремонту

Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

В задовiльному с,ганi

18 Спортивний майдаltчик
(обладнанtlя майдаrrчика)

В задовi.шьнолrу cTaHi

Потребують поточного peMolrTy 
1

|1



Акт
загальшого огляду жилого будиllку,

розташованого за адресоrо: вул. Героiв Щlliпра, 49
Уманець Г.М.

(П.I.П. майстра)

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

Ми, що нижче пiдписЕIлися, комiсiя у складi: головного iнженера ОД-505
HeKpacoBoi С.В., iнженера I-i категорii Лаврентьсвоi T.I.. майстра
тех..дiльницi Уманець Г.М.

з l6.0З.2020р. по 19.03.2020 р
(дата початку огrrяду) (дата завершення огляду)

провела позачерговии огляд жилого булинку за адресоIо:
lп а 49

l встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 8783,4 кв. м, кiлькiсть
квартир- 108 штук.
На прибулинковiй територii розмiщуеться l спортивний майданчик з

елементами благоустрою: баскетбольне кiльце:lшт., тенiсний стiл=lшт.,
груша:2шт..,турник:Зшт.,драбина:1 шт.,брусся: 1 шт.,бум: 1 шт.

(перелiк erleMeHTiB благоустрою)

2. Техпiчпий cTall жилого булинку та його прибудиllковоi територiТ:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Jф 49 по вул. Героiв ,Щнiпра

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi
та впутрiшнi стiltи, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

ль
зllt

НаймеllуваlllIя елемеItта
(KollcTpyKцii) бyдиllку

BHclloBolc lrро ,гехlliчпий cтalr
eJrcMellTa (коllстрчкltii) будипку

Примiтка

I Фундапtеllти

Фасадtr

CTir Iи

В заловiльнолrу cTatri

2

3

В задовiльнолlу cTaHi

I} задовiлыlому cTalti

(назва виконавця послуг)

вул. Героiв


