Акт

загального оrляду житлового булинку,
розташованого за адресою: вул. ГероТв Щнiпра,79
Умане

г.м.

(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя

з

обслуговування житлового фонду
Оболонського району м. Киева>
од_505
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписчulися, комiсiя у складi: головного iнженера ОД-505
Волошиноi Н.М., iнженера I-i категорii ЛаврентьсвоТ T.I., майстра техдiльницi
Уманець Г.М.
по 16.04.202l

з 12.04.202lр,
(дата початку огляду)

(дата завершення оглялу)

провела огляд житлового будинку за адресою:
l встановила, а саме:

в

л.Г

lB

,79

1. ЖитловиЙ будинок, загЕUIьна площа якого становить 65 l7,70 кв. м, кiлькiсть
квартир - 144 штук.

Технiчнпй стан житлового будипку та його прибулинковоi територiТ:
Пiд час проведення огляду житлового булинку Ns 79 на вул. Героiв [нiпра
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджуваJIьних конструкцiй, зовнiшнi та

2.

внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи цо,
каналiзацiТ, лiфти, електрообладнання та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:
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Висновок про технiчний стап
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В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHi
Потребують поточного ремонту
В задовiльному cTaHi, в лiфтових
холах потребу€ поточного
ремонl,у
Потребуе поточного ремонry
Потребують поточного ремонту

Потребують ремонry
капlтzшьного ха

гвп, хвп,
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Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджiй)
Смiттепроводи (клапани,
стовбури" шибери)
Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)
BiKHa

flBepi

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

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi.
Потребують поточного ремонту
В задовiльному cTaHi.
Потребують поточного
Потребують поточного
Потребують поточного
Потребують поточного

ремонry
ремонту
ремонту
ремонту

Лiфти прачюють в паспортному
режимi

В задовiльному cTaHi

опчlлення

Системи гарячого
водопостачання
Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii
Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфа.льтове
покритгя)

В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHi

Потребуе ремонту асфальтового
покриття

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового булинку Ns 79
вул. Героiв ffнiпра - задовiльний. Житловий будинок придатний
експлуатацiТ в весняно-лiтнiЙ перiод 2021р.
(оцiнка технiчного стану, висновок про гото
булинку у насту

ь до

експлуатацll жилого

Члени KoMiciT: головний iнженер
овую

оБс

iнженер

I-T

категорiТ

маистер техдlльницl

!ата огляду

<16>

квiтня 2021

р.

*

д

л

Волошина Н.М.
/r

Лаврентьева T.I.

Уманець Г.М.

на
до

