Акт

загального огляду житлового будинку,
розташованого за адресою: вул. Героiв Щнiпра, б3
Уманець Г.М.

КП <Керуюча компанiя з
обслуговування житлового фонду
Оболонського району м. Киева>>

(П.I.П. майстра)

од_505

(назва виконавця послуг)

Комiсiя у складi: головного iнженера ОД-505 ВолошиноТ Н.М., iнженера
категорii ЛаврентьсвоТ T.I., майстра техдiльницi Уманець Г.М.
по 17.09.2021

з |4.09.202Ip.
(дата початку огляду)

l-T

р.

(дата завершення огляду)

провела огляд житлового булинку за адресою:
l встановила:

вул. Героiв Днiпра, 63

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить i1205,9 Kj].

м,

кiлькiсть квартир - 108штук.
На прибудинковiй територii розмiuдуеться 1 дитячий майданчик.
2. Технiчний cTarr житлового будинку та його прибулинковоТ територii:
Пiд час проведення огляду житлового будинку J\Ъ 63 на вул. ГероТв .Г{нirrра
комiсiя перевiрила стан нес)п{их та огороджувrlльних конструкuiй, зовнirirнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО. tr'i]П,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий, майданаiик та прилеглу
територiю.
При цьому виявлено:

з/п

НайменуваЕпя елемента
(копструкцii) будинку

Впсновок про техпiчпий стан
елемента (конструкцii) будинку

1

Фундаменти

В задовiльному cTarti

2

Фасади

В задовiльному cTatli

3

Стiни

Потребують капiтzuIьного ремонту

4

Герметизованi стики

Потребують

5

Пiдлога

В задовiльному cTaHi

б

Покрiвля

Потребус поточного ремонту

лlь

поточного

Примiтка

ремонт)i

l
l
l

7

Водостоки

Потребуе поточного ремонту

8

Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Потребують капiта,,rьного ремонту

вп.Ns3

9

10

11

Балкони, лоджiТ, ганки
(огородження балконiв i
лоджiй)
Смiттспроводи (шtапани,
стовбури, шибери)

Смiтгезбiрнi камери

В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHi (заваренi
завантiDкувальнi кJI аrrани
З|.0З.2020 року)
Вiдсугнс водопостачаннJl в

|2

(водопровiд)
BiKHa

13

!Bepi

В задовiльному cTaHi

l4

Вхiднi групи

В задовiльному cTaHi

15

Козирки вхiдних груп

В задовiльному cTaHi

1б

Елекгрообладнання
(щи:гова, мережi, будинкове
освiтленrrя)
Лiфти (машиннi
примiщення, дверi
машинних примiщень)
Системи центрального
опалення
Системи гарячого
водопостачанIUI
Системи холодного
водопостачання i
канаrriзацii
Прибудинкова терlтгорiя
(благоустрiй, асфа.пьтове
покритгя)
.Щитячий майданчик
(обладнання майданчика)

Елекгрообладнання в
задовiльному cTaHi

17

18
19

20

2l
22

п. JYb 1-3

Потребують капiтального ремонту

Лiфти працюють в паспортному
режимi
Потребують поточного ремонту
Потребують поточного ремонт,ч
Потребують поточного ремонту

В задовiльному cTaHi
В задовiльноNtу cTaHi

Висновки KoMicii: технiчний стан

житлового будинку

N9

бЗ

на вул. Героiв ,Щнiпра, технiчний стан дитячого майданчика - задовiльний.
Житловий булинок придатний до експлуатацii в осiнньо-зимовий перiод
202I-2022 р.
(оцiнка технi.*rого стану, висновок про
булинку у

Члени KoMicii: головний iнженер
iнженер

I-T

категорiТ

Майстер техдiльницi

.Щата

огJlяду (14) вересня 2021' р.

атац11

житлового

Волошина H.N4
Лаврентьсва T.I.

Уманець Г.М

