Акт
загального огляду житлового будинку,
розташованого за адресою: вул. ГероiЪ !нiпра, 73
Уманець Г.М.
(П.l.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя

з

обслуговування житлового фонду
Оболонського району м. Кисва>
од_505

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписЕulися, комiсiя у скJIадi: головного iнженера ОД-505
Волошиноi Н.М., iнженера I-i категорii Лаврентьевоi T.I., майстра техдiльницi
Уманець Г.М.
по l6.04.202lp.

з 12.04.2021р.

(дата завершення огляду)

(дата початку огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою:

вYл. Гер oiB Днiпра. 7З

l встановила, а саме:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить l6100,9 кв. м,, кiлькiсть
квартир - 21 5штук.

Технiчний стан 2китлового будинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду житлового булинку JФ 73 на вул. Героiв ,Щнiпра
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй,, зовнitпнi та
BHyTpimHi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО' ГВП, ХВП,

2.

каналiзацii, лiфти, електрообладнання та прилеглу територiю.
При uboMy виявлено:

5

Фасаltи
Стiни
Герметизацiя стикiв
Пiдлога

6

Покрiв.пя

Висновок про технiчний стан
елемента (KoHcTpyKu ii) булинку
В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHi
В заловiльному cTaHi
В задовiльному cTaHi

7

Водостоки
Сходовi клiтки, сходовi
маршi
Балкtrни. лолжii, ганки

Потребують поточного ремонту
Потребують поточного ремонту
1,4,5,6 пiд.
В за:(овiльному cTaHi. ганки

Найменування елемента
зltl (KoHcTpyKuii) булинку

лъ

l

2

3
4

8
9

Фу,н,,tапtентlr

Примiтка

l0

ll
|2

lз
l4
l5
lб

l7
18

l9
20

2l

(огороджсння баlкtlнiв i
ло/lжiй)
Слtiттепроводи (к.папани,
стовбури, шибери)
Смiттезбiрнi камери
(водопровiл)
BiKrta

flBepi

Вхiднi групи
Козирки вхiдних груп
Елекгрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)
Лiфти (машиннi
примiщення, дверi
машинних примiщень)
Системи центрального

потребують поточного ремонту

В задовiльному cTaHi.
Водопостачання потребуе
вiдновлення в 1,2, З,4,5,6пiд.
В задовiльному cTaHi.
Потребують поточногоремонту
По,гребукlть поточного ремонту
Потребують поточного ремонту
Потребус поточного ремонту
Лiфти працюють в паспортному
режимi

В задовiльному cTaHi

опaLленнJl

Системи гарячого
водопостачанIlJl
Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii
Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове

В задовiльному cTaHi
Потребують поточного ремонту
В задовiльном1, cTaHi

цqцриття)

Висновки KoMic[i: технiчний стан житлового будинку Jф 7З

на

вул. Героiв
- задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатацii в весняно-

{нiпра
лiтнiй перiод 202lр.

(orliHKa TexHi чного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого

бlлинку у

Hacr уп

н

ий перiол)

с

о

Члени KoMiciT: головний iнженер

Волошина Н.М.
оБсл

iнженер l-T категорii

Майстер техдiльницi

faTa огляду

<16>

квiтня 2021 р.

*i

Лаврентьева T.I.

Уманець Г.М

