
КП кКерl.rоча компанiя з
обслуговування житлового фонду
Оболонського району м. Киева>

од-505
(назва виконавця послlт)

Ми, що нижче пiдпи салися, комiсiя у скJIадi: головного iнженера од-505
Волошиноi Н.М., iнженера I-T категорii Лаврентьевоi T.I., майстра й. дiльниrti
Уманець Г.М.

з 14.09.2020р. по 17.09.2020 р.
(дата початку огляду) (дата завершенпя оглялу)

провела огJIяд жилого будинку за адресою: вчл. ГероiЪ Днiпра. 63
1 встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 11205,9 кв. м, кiлькiсть
квартир- 108шryк.
на прибудинковiй територii розмiщуеться дитячий майданчик з наступними
елементами: лави ц|я вiдпочинк54шт., пiсочниця:2шт., гойдалки:2шт,
балансир:lшт., карусель:lшт., гiрка зi спуском:lшт., бум:lшт., iгровий
комплекс:l шт., ryрник:4шт.

2. ТехцiчнпЙ стан жилого булшнку та його прпбудинковоi територii:
Пiд час проведення огJIяду жилого булинку Ns 63 по вул. ГероiЪ .Щнiпра

комiсiя перевiрила стан нес)п{их та огороджувЕtльних конструкцiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи цо, гвп, хвп,
канапiзацii, лiфти, елек,грообладнання, дитячi, спортивнi майданчики т,а
прилеглу територiю.

и цьо виявлеЕо:
ль
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Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Примiтка

1 Фундаменти В задовiльному cTaHi

, Фасади

3 Стiни CTiHoBa панель технiчного
поверху торця I-го пiд'i'зду
потребус негайного укрiпленrrя
(АКТ булiвельноi лабораторii вiл
16.06.2017 л9 l95l11 )

Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: вул. ГероiЪ Щпiпраr 63

Уманець Г.М.
(П.I.П. майстра)

(перелiк елементiв благоустрою)

Висновок про технiчний стан
елемента (констрчкцii) будинкy

В задовiльному cTaHi
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Висвовки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по вул. Героiв.Щнiпра,
задовiльний. Житловий будинок придатний до

експлуатацii в осiнньо-зимовий перlод 2020 р.
(оцiнка технlчного стаЕу, висЕовок про готовнiсть до експлуатацii жилого

будинку у насryпний перiод)

Члени KoMiciT: головний iнженер Волошина Н.М.

iнженер I-T категорii

Майстер тех. дiльницi

.Щата огляду <1б> вересня 2020р.

Лаврентьева T.I.

'Y.u" ець Г.М


