Акт
загального огляду житлового будинку,
розташованого за адресою: вул. ГероiЪ !нiпра, 45

КП <Керуюча компанiя

Умане ь Г.М.

з

обслуговування житлового фонду
Оболонського району м. Кисва>

(П.I.I I. майстра)

од_505

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдпис!ulися, комiсiя у складi: головного iнженера ОД-505
Волошиноi Н.М., iнженера I-i категорiТ Лаврентьевоi T.I., майстра техдiльницi
Уманець Г.М.
по 23.04.202

з 20.04.2021р.
(дата початку огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою:
l встановила, а саме:
1. Житловий будинок,

квартир-215 штук.

l

р.

(дата завершення огляду)

вул. Геротв

заг Iьна площа якого становить

лнiп а,45

15869,4 кв.

м' кiлькiсть

На прибулинковiй територiТ ро змiцусться l дитячий майданчик
(перелiк елементiв благоустрою)

Технiчний стан житлового булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду житлового булинку Jф 45 на вул. Героiв fl,нiпра
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджув€rльних конструкчiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи цо., гвп, хвп,
каналiзацiТ, лiфти, електрообладнання., дитячий майданчик та прилеглу

2.

територiю.
При uboMy виявлено:
J\ъ

з/tl

найменчвання елемента
конст кцtl б дин

2

Фундаменти
Фасали

3

С]тirlи

4
5

I'ерметизованi стики
Пiдлога

6

I

7

Водостоки
Сходовi юriтки, сходовi

1

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) булипку
В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHi
В заловiльному cTaнi
В задовiльному cTaHi,
В задовiльному cTaHi, в лiфr,ових
холах потребуе поточного
реNlонтY

8

Iокрiв,,lя

В задовiльному cTaHi
Потребують поточного ремонry
По еб ють мон

П

римiтка

NlaplIIl

9

l0
1l

l2

lз

l4
l5

16

l7
l8

Ба,ткони. лоджii. ганки
(огородження балконiв i
лоджiй)
Смiттспроводи (клапани,
стовбури, шибери)
Смiттсзбiрнi камери
(водопровiд)
l}iKHa

20

2l
22

В задовiльному cTaHi
Водопостачання по,гребус
вiдновлення в 1,2,3,4.5,6 пiд.
Потребують ремонту капiтального

мракгеру
{Bepi
Вхiднi групи
Козирки вхiдних груп
Елекгрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)
JIiфr,и (машиlrнi
примirценltя. дверi
l\lашtlIIIIих tIримiщсt tb)
Системи центального
опil.J,Iення

19

капlтalльного характеру
В задовiльному cTaHi, ганки
потребують поточного ремонту

Системи гарячого
водопостачання
Системи холодного
водопостачання i
кана,riзацiТ
Прибудиrrкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)
{итячий майданчик
(обладнання дитячих

Потребують поточного ремонту
Потребують поточний ремонт
В задовiльному cTaHi
Ilотребують по,гочн ий ремонт
Лiфти працюють в паспортному
режимi
Потребують ремонту капiтального
характеру
Потребують ремонry капiтального
харакгеру
Потребують ремонту капiтального
хараIсгеру

В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHi

Nlаиланчи KlB

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку N9 45

на

вул. ГероiВ,Щнiпра та дитячогО майданчика - задовiльний. Житловий будинок
придатний до експлуатацiТ в весняно-лiтнiй пе рiод 2021р.
(orliHKa технi.rrIого стану. висновок про гото
булинку у н

до експлуатацi'i жилого

Члени KoMicii: головний iнженер
iнженер I-i категорii

Майстер техдiльницi

,Щата

огляду <23> квiтня 202| р.

д

iль

оts\,

Волошина Н.М.
Лаврентьева T.I.

Уманець Г.М

