Акт

загального огляду житлового будинку,
розташованого за адресою: вул. Героiв .Щнiпра, 7l

КП <Керl+оча компанiя

Уманець Г.М.

з

обслуговування житлового фонду
Оболонського району м. Киева>>

(П.I.П. майстра)

о

-505

(назва виконавця послуг)

пiдпис€tлися, комiсiя у складi: головного iнженера ОД-505
Волошиноi Н.М., iнженера I-T категорii ЛаврентьсвоТ T.I., майстра техдiльниui
Уманець Г.М.

Ми, що нижче

по 23.04.202l р.

з l9.04.202l

(дата завершення огляду)

(да,га початку огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою: вул, Героiв Днiпра. 71
1 встановила. а саме:
1. Житловий будинок, заг€шьна

площа якого становить

квартир- l79штук.

На прибулинковiй територii р озмlщу еться

1

1

l609,З кв. м, кiлькiсть

спортивний майданчик.

(перелiк елементiв благоустрою)

2. ТехнiчниЙ стан житлового будинку та його прибудинковоi територi[:
Пiд час проведення огляду житлового булинку Jф 7l на вул. Героiв Щнiпра
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджув€tльних конструкцiй, зовнiшнi та

внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи цо, гвп, хвп,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання, спортивного майданчика та прилеглу
територiю,
При цьому виявлено:
лъ
з/п

Найменування елемента
(KoHcTpyKuii) булинку

Висновок про технiчний стан
елемента (констру Kull) булинку

4

Фундаменти
Фасади
Стiни
Герметизованi стики

В задовiльному
I} задовiльному
В задовiльному
В задовiльному

5

Пiдлога

6

Покрiвля

В задовiльному cTaHi, в лiфтових
холах по,гребуе поточного
ремонту
Потребус ремонту капiтал ьного

,7

Во,,lостоки

1

2
3

cTaHi
cTaHi
cTaHi
cTaHi

харакгеру
Потребують поточного ремонry

При MiTKa

8

сходовi клiтки, сходовi
маршi

9

l2

Балкони, лоджiТ, ганки
(огородженrrя бал KoHiB i
лоджiй)
Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)
Смiттсзбiрнi камери
(во.rrопровiд)
BiKHa

1з

lBepi

14

E}xi,rHi гр1,IIи

l5
lб

Козирки вхiдних груп
Елекгрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)
Лiфти (машиннi
примiIцення, дверi
маrrlи}tних примiщень)
Системи центрzL,Iьного

l0

ll

l7

l8
19

20

опalлення
Сис,геми гарячого
водопостачання

Системи холодного
водопостачанrrя i

Потребують ремонту капiтального
харакгеру
В задовiльному cTaHi, ганки
потребують поточногоремонту
Потребують IIоточного ремонту
Водопостачання потребуе
вiдновлення в l .2. 3.4,5пiд.
В задовiльному cTaHi
11отребують поточного ремонту
Потребують поточного ремонту
[Iотребують поточного ремонту
Елекгрообладнання в
задовiльному cTaHi.
JIiфти прачюю,гь в Irаспортному
режимi

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHi

кана.,riзацii

2|

22

Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покритгя)
Спортивний майданчик
(обладнання майданчика)

В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHi

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку Ns 7l на вул. ГероТв

!нiпра

та спортивного майданчика - задовiльний. Житловий будинок
придатний до експлуаl,ацii в весняно-лiтнiй п ерiод 2021 р.
(оцi нка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiод)

Члени KoMicii: головний iнженер
iнженер I-i категорii

а'

эi

c"I

Волошина Н.М.

оБ луt
д

Лаврентьева T.I
Б,

Майстер техдiльницi
ffaTa огляду <23> квiтня 202| р.

Уманець Г.М

