Акт

загального огляду житлового будинку,
розташованого за адресою: вул. Героiв Щнiпра, 7l
Уманець Г.М.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з
обслуговування житлового фонду
Оболонського району м. Киева>>
од-505
(назва виконавця послуг)

Комiсiя у складi: головного iнженера ОЩ-505 ВолошиноТ Н.М., iнженера
категорii Лаврентьевоi T.I., майстра техдiльницi Уманець Г.М.
з t4.09.2U2lp

I-T

по 17.09.2021 р.

(дата початку огляду)

(дата завершеЕня огlrяду)

провела огляд житлового будинку за адресою:
i встановила:

вул. Героiв Днiпра, 71

1. Житловий будинок, загальна площа, якого становить 11б09,З кв,

м,

кiлькiсть квартир - 179шryк.
На прибудинковiй територii розмiщуеться 1 спортивFiий майланчик
2. Технiчний cTarr житлового будинку та його прибудинковоТ територiТ:
Пiд час проведення огJLIду житлового будинку JЮ 71 на вул. Героiв frнiпра
комiсiя перевiрила стан несr{их та огороджувЕrльних конструкцiй, зовнiшrнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВГI,
ХВП, каналiзацiТ, лiфти, електрообладнання, спортивний майданчик та
прилеглу територiю.
виявлено:
з/п

Найменувапня елемента
(конструкцil) будинкч

Вшсновок про технiчний стан
елемента (констрчкцii) будин ку

1

Фундаменти

В задовiльному cTaHi

2

Фасади

В задовiльному cTaHi

3

Стiни

В задовiльному cTaHi

4

Герметизованi стики

Потребують поточного ремонту

ль

Примiтка

I

5

Пiдлога

В лiфтових холах потребус замiни

6

Покрiвля

Потребус поточного ремонту
I

7

Водостоки

В задовiльному cTaHi

8

Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Сходовi клiтини потребують
капlтttльного

l

_l

9

10

Ба-гlкони, лоджiТ, ганки

(огородження балконiв i
лоджiй)
Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHi (заваренi
завантажува.гl bHi кла пани

12

(водопровiд)
BiKHa

01.04.2020 року)
вiдсугнс водопостач ання в
п. Ns 1-5
В задовiльному cTaHi

13

Щверi

В задовiльному cTaHi

|4

Вхiднi групи

15

Козирки вхiдних груп

Потребують поточного ремонту в
п. Ns 1-5
Потребують поточItого ремонту в

1б

Елекгрообладнання
(щшгова, мережi, будинкове
освiтлення)
Лiфти (машиннi
примiщення, дверi
машинних примiщень)
Системи центрztльного

11

t7
18

Смiтгсзбiрнi камери

опtшеннJI
19

Системи гарячого
водопостачаннJI

20

2l
22

Системи холодного
водопостачання i

п.Jф3

Елекгрообладнання в
задовiльному cTaHi.
Лiфти працюють в паспортному
режимi
Потребують поточItого ремонт},
Потребують поточного ремонту
Потребують поточного ремонту

кана-пiзацii

Прибулинкова терlл-горiя
(благоустрiй, асфа;lьтове
покриття)
Спортивний майданчик
(обладнання майданчика)

Асфальтове покриття потребус
поточного ремонту
Потребуе поточного ремонту

Висновки KoMici[: технiчний стан житлового булинку JVl 7|
на вул. Героiв ,.Щнiпра, технiчний стан спортивного
маЙданчика - задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуа,гацiТ
в осiнньо-зимовий перiод 202|-2022р.
(очiнка технi.пrого стану, висновок про готовнlсjlь до екс пJryатацil житлового
булинку у
0

Члени KoMicii: головний iнженер
iнженер I-i категорiТ

Майстер техдiльницi

Щата огJIяду

(l4)

Bepecнrl 202| р.

Х

:l.

оьспу
п

пь н
?сll
,:I

а

волошина Н.м
Лаврентьева T.I.

Уманець Г.М.

