
Висllовки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по вул. Героiв Щнiпра,
57, спортивний майданчик - задовiльний. Житловий будинок придатний до
експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод 2020 р..

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

ЧлеIли KoMicii: головний iнженер Некрасова С.В.

iнженер I-i категорii Лаврентьсва T.I.

маЙстер тех.. дiльницi Уманець Г.М,.

.Щата огляду <19> березня 2020 р.
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4 Герметизованi стики потребуrоть поточного ремонту

5 Пiдлога В задовiльному cTaHi, в лiфтових
холах потребус замiни

6 Покрiвля Потребуе поточного ремонту

,7 Водостоки В задовiльному cTaHi

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Потребують поточногоремонту

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

В задовiльному cTaHi

10 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

В задовiльному cTaHi.

Il Смiттезбiрнi камери
(волопровiд)

Потребують поточного ремонту,
водопостачання потребуе
вiдновлення в 1,2,3, 4,5пiд.

l1 BiKHa В задовiльному cTaHi,

l2 !Bepi В задовiльному cTaHi

lз Вхiдrri груп1,1 Потребус поточного ремонту

|4 Козирки вхiдних груп Потребуlоть поточного ремонту

l5 Електрообладнання
(щитова, Mepeжi, будинкове
освiтлення)

Електрообладнання в

задовiльношrу cTaHi.

16 Лiфти (машинпi
примiцення, дверi
машинних примiщень)

Лiфти праuюють в паспортноN{у

режимi

|7 Системи центраJIьного
опчlлення

Потребуlоть поточного ремонту

l8 Системи гарячого
водопостачанtUI

В задовiльному cTaHi

l9 системи холодного
водопостачанrrя i
каналiзацii

Система ХВП в задовiльному
cTaHi, каrIаriзацiя потребус
поточного ремонту

l1 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покритгя)

В задовiльному cTaHi

l8 Спортивний майданчик
(обладнанrrя плайланчика)

В задовi.llьному cTaHi
I



Акт
загального огляду жилого будипку,

розташованого за адресою: вул, Героiв Щнiпра, 57
Уманець Г.М.

(П.I.П. майстра)

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

(назва виконавця послуг)

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

з 16.0З,2020р. по l9.03,2020 р.
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела позачерговий
Днiпра.57

огляд жилого будинку за адресоIо: вул. Героiв

l встановила таке:

1. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 1б466,4 кв, м,
кiлькiсть квартир - 179 штук.
На прибулиЕковiй територii розмiщуеться 1 спортивний майданчик з
елементами благоустрою: футбольнi ворота:2шт.

(перелiк елементiв благоустрою)

2, Технiчний cTatl жилого булинку та його прибудиrlковоi тери,rорiТ:
Пiд час rrроl]едення огляду жилого булинку Jф 57 по вул. Героiв Щнiпра

комiсiя перевiрила стаЕ несучих та огоролжувальних конс,грукцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики. покрiвлtо, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацiТ, лiфти, електрообладl{ання, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

В задовiлыlому cTaHi2

ль
з/ll

НаймеllуваllIIя елемсItта
(копсr,рукцii) булиIlку

Висповок про техпiчllий cTaIt
eJleMclt,гa (коllсr,рукцii) бyлпllку

П римi,гка

!

q)асади

В задовiльному cTaHi

з Стiни В задовiльrIоплу cTaHi

Фундаtrленти


