
6 Покрiвля Потребуе поточного ремонту

7 Водостоки Потребують поточного ремонту

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Потребуе поточного ремонту

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

В задовiльному cTaHi

l0 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

В задовiльному cTaHi.

ll Смiтгезбiрнi камери
(водопровiл)

Потребують поточного ремонту,

11 В iкгlа В задовiльному cTaHi.

l2 ,Щверi В задовiльному cTaHi

1з Вхiднi rрупи В задовiльному cTaHi

l4 Козирки вхiдrrих груп Потребують поточного ремонту

15 Електрообладнання
(щитова, мережi,
будинкове освiтлення)

Електрооб.палнаIlня в
задовiльному cTaHi,

Лiфти (машиннi
примiщення, дверi
машинIlих примiщень)

Лiфти працюють в паспортному
режимi

17 Системи центрального
опалення

Потребують поточного ремопту

l8 Системи гарячого
водопостачання

Потребують поточного ремонту

l9 Системи холодного
водопостачання i
канir,riзацii

Потребують поточного ремонту

1,7 Прибудиrrкова територiя
(благоусrрiй, асфальтове
покриття)

Потребуе peмollTy асфальтового
покриття

18 Лавочки для вiдпочиrIку В задовiльному cTaHi

I}исrrовки Koмicii: ,l,ехIIiчний стан житлового будинку I1o ByJl. Героiв /{rriпра,
79 та зоltа вiдпочиttку в задовiльЕому cтaнi.. Житловий будиrrок придатний
до ексllлуатацii в весняно-лiтнiЙ перiод 2020

(оцiтIка технiчного стану, висIlовок про гото ll )ttиJIого

будинку у наступни

Члени KoMiciT: головний iHiKeIlep
iнженер I-i категорii
маЙстер тех. дiльниr{i

Щата огляду <06 >квiтня 2020р.

расова C.l}.
реtlтьева'Г.I.

MaIletlb Г.М.

lб

I

I



Акт
зага,rIr}!Iсг() оrлялу жцJlого будпltку,,

розт.lrl.чоr]аriог. за ýдр9соtо: вул. r'epoiB Щпiпра, 79

Умашець Г.М.
(П.I.П. майстра)

КII <КеруIоча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського раЙону м. Ки€вD,
од-505

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписruIися, комiсiя у складi: головного iHжetrepa ОД-505
Некрасовоi С.В. , iнженера I-i. категорii ЛаврентьевоТ T.I.. майстра тех..

дiльницi Уманець,Г.М.

з 06.04.2020rэ. по 09.04.2020р.
(дата початку оглялу) (дата завершення оглялу)

провела позачерговий огляд жилого будинку за адресоlо:
лнiпра.79
l I]стаtIовила таке:

l . Жит,lIовий будинок, загаJlьна площа якого стаltовить б5 17,70 кв. м,
кiлькiсть квартир - 144 штук.
На прибулинковiй територii розмiщуеться лави .tlля вiдпочинку=2 шт

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Техlliчпий cTall жилого булипку та його прибулиrrковоi тери,горii:
Пiд час проведення оглялу жиJIого булипку Jф 79 по Byrr. Гсроiв !,нiпра

комiсiя перевiрила стан Itесучих та огороджуваJIьних конструкuiй, зовItiшнi
,га внутрiшнi стiни, стики, покрiвлlо, пiдлогу, BiKBa, дверi, системи ЦО, ГВГI,
XB11, каналiзачii, лiфти, елек,грообладlIаlIrtя, дитячi, спор,гивнi майдаtlчики та
прилеглу територilо.
fIри цьому виявJIеIIо:

вул. Героiв

J\i
зlп

I{л ii м е I ryB а lI llrI c.]IeMc!l г1l

(коIlс,грукцii) будиllrсу

Фунламенти

BlIclIoBoK llpo r,схrtiчrlиii cтall
слgмсrll,а (копструкцii)
6 диll

В задовiлыIому cTaHi

Il за,цовiльнопtу cTaHi

В задовiльному cTaHi

Потрсбуrо,гь I1оточItого реI\Iон,гу

В задовiлыtоltlу cTaIli, в .ltiфтовtлх
холах потребус заплiлIи

l

1

П ри м iтKa

Фасади

з Стirrи

5

I-ерметllзоваrti стикrt

Пiдлога

J

I

I


