
Висllовки KoMicii: технiчний стан житJIового будинку по вул. I'epoiB !нiлра,
63 та ли,гячий майданчик - задовiльний. Жи,гловий будинок прида,гltий ло
експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод 2020 р..

(оцiнка технi,+rого стаЕу, висновок про готовнiсть до експлуатацi'i я<илого

булинку у наступний перiод)

Ч.тIеrrи KoMicii: головний iнженер Некрасова C.I}.

iнженер I-i категорii ЛавреrI,гьсва T.I.

маистер тех.дlльницl Уманець Г.М.

!ата огляду <24>березня 2020 р,

\ .-ryм,



(АКТ будiвельноi лабораторii вiд
|6.06.2017 Jф 195/l l)

4 Герметизованi стики потребують поточного ремонту

ý Пiллога В задовiльнолtу cTaHi.

6 Покрiвля Знаходиться у задовiльному cTaHi

,7 Водостоки Потребуе поточного ремонту

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

В задовiльному cTaHi.

Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лолжiй)

В задовiльному cTaHi

10 Смiттспроводи (клапани,
стовбури, шибери)

В задовiльному cTaHi.

11 Смiттезбiрнi камери
(водопровiл)

Потребують поточного ремонту,
водопостачання потребус
вiдновлення в 1,2, 3пiд.

l1 BiKHa В задовiльному cTaHi, для
збереження енергоефективностi
потребують замiни

|2 Щверi В задовiлыIому cTaHi

13 Вхiднi групи В задовiльному cTaHi

l4 Козирки вхiдних груп В задовiльлtому cTaHi

15 Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

Електрообладнання в

задовiльному cTaHi.

lб Лiфти (машиннi
примiщення, дверi
машинних примiщень)

Лiфти прачюють в паспортному
режимi

l1 Системи центрального
опаленIIJI

Потребують поточного ремонту

l8 Системи гарячого
водопостачання

Потребуlоть поточного ремонту

I9 Системи холодного
водопостачання i
кана.lliзацii

Потребуlоть поточного ремонту

1,7 В задовiльному cTaHi

1tt В задовiльному cTatti

9

I

Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

.Щи,гячий майданчик
(обладнання майданчика)



Акт
загальпого огляду жилого будинку,

розташованого за адресоIо: вул. Героiв Щrliпра, б3
Умапець Г.М.

(П.I.П. майстра)

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

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

з 24.0З.2020 р. по26.0З.2020 р
(дата початку огляду) (дата завершення оt-.пяду)

провела огляд жилого будинку за адресоIо: вул. Героiв ДrIiпра, бЗ
1 I]стаl{овила таке:

1. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 11205,9 кв. м,
кiлькiсть квартир - 108штук.
На прибудинковiй територii розмiцуеться дитячий майданчик з наступними
елементами: лави для вiдпочинк54шт., пiсочниця:2шт., гойдалки:2шт,
балаrlсир:lшт., карусель:l шт., TipKa зi спуском=lшт., бум:lшт., iгровий
комплекс:lшт., турник:4шт.

(перелiк елементiв благоустроIо)

2. Техпiчний стап жилого булинку та його прибудиrlковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого будинку Ns бЗ по вул. Героiв .Щнiпра

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджуваJIьних конструкцiй, зовнiшнi
та вrrутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майдаrlчики та
прилеглу територiIо.
При цьому виявлено:

лъ
з/lt

НаймеtIуваllllя елемен,rа
(коllсr,рукцii) бчдиllку

Висllовок про тсхlliчllий cTall
слемеtrта (KollcтpyKuii) булиllку

Прим iTKa

1 ФуIrдаменти В задовiльному cTaHi

1 Фасадrt В задовiльttому cTaHi

J CTiI lи cTirtoBa панель технiчного
поверху торця I-го пiд'iЪду
потребус rtегайного укрiплення

(назва виконавця послуг)

I


