
7 Водостокlr

8 Сходовi ltлiткц, сходовi _

лrаршi
В заl(овiльному cTaHi

9 Баtкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лолжiй)

В задовiльному cTaIri

10 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шlибери)

В задовiльному cTaHi.

Смiтгезбiрнi KaMepLI
(волопровiд)

ГIотребують поточного ремонту,
водопостачання потребуе
вiдновлення в 1,2,3, 4,5,6пiд.

BiKHa В задовiльному cTaHi,

l2 .Щверi В задовiльному cTaHi

Вхiднi групи

Козирки вхiдних груп

Електрообладнання
(шитова, мережi, будинкове
освiтлення)

В задовiльному cTaHi

В задовiлыrоллу cTaHil4

15 Електрообладнання в
задовiльному cTaHi.

16 Лiфти (машинпi
примirцення, дверi
N{ашинних прлIмiщень)

Лiфти праurоють в паспортному
perKllMi

17 Сиотеми цеIlтрtшьного
оllаJIепня

Потребуlоть IIоточного ремонту

18 Системи гарячого
водопостачапня

Ilо,гребую,гь поточного ремонту

Системи холодного
водоtrостачання i
каналiзацiТ

.tЗ задовiltыtоллу с,гапi

19 Потребують поточного ремонту

1,7 Прибудиrrкова територiя
(благоус,rрiй, асфа.ltьтове

IIотребуе каtriтального ремонту.

l]oK иrтя)
Висповки KoMicii: техtriчний стан жи,гJIового будинку по l]ул. ГероТв Щпiпра,
59- задовiльнlrй. }Китловий будиlлок прлtдатitий ло eкcпJiyaTatlii в весняно-
лiтrriй перiод 2020 р.,

(оцiнка техпiчного стану, висноl}ок про готов ll пJIуатац1l жилого
будиIrItу у IIаотуl]ни

Члени ltollicii; головплtй iня<енер
iнжепер I-i категорiТ
майстер тех.. лiльлlицi

fieKpacoBa С.В,
,фврентьсва T.L.

!ата огlrяду <24>березня 2020 р.

мапець Г.М.
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Акт
загалыIого огляду жилого будипку,

розташоваtIого за адресою: вул. Героiв Щнiпра, 59
Упlаllець Г.М._
(П.I.П. майстра)

КП <Керуrоча компанiя з обслуговування
житлового фопду Оболонського району м. Кисво,
од-505

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера HeKpacoBoi
С.В., iнженера I-i категорii Лаврентьевоi T.L, майстра тех.. дiльницi Уманець
г.м.

з24.0З.2020 р. по 2б.03.2020
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела IIозачерговии
Днiпра, 59

огляд жилого будинку за адресоIо: By:r. Героiв

l встановила таке:

1. Жи,гловий будит,rок, загаJIь}Iа площа якого становить 19З55,5кв. м, кiлькiсть
квартир - 215 штук.
I{a прибулинковiй територii розмiщуеться лавочки для вiдпочинку=4шrт.,

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Техпiчций cTall жилого булинку та його прибудипковоi r,ериr,орii:
Пiд час проведення огляду жилого будинку ЛЪ 59 по вул. Героiв .Щrriпра

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкrцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, вiкгtа, лверi, системи rIO.' ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, диrячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

J\b

з/Ir

НайменувапlIя елемсIIта
(копструкцii) будиltку

Висrrовок rrpo техrriчllий с,гаlr
елемеlrга (копструкцii) будипку

Примiгка

l Фундаменти В задовiлыrому cTaHi

) Фасади В заловiльному cTaHi

J Стiни В задовiльнолtу cTatri

1 Герметизованi стиtси потребуIоть поточного ромонту

5 fIiл.пога В задовi;rьному cTaHi

6 Поttрiвлrt Потребуе lIоl,оtlного ремонту

n.


