
Акт
загального огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: вул. ГероТв Щнiпра,59

Уманець Г.М КП <Керуюча компанiя з

обслуговування житлового фонду
Оболонського району м. Киева>>

од-505

(П.I.П. майстра)

(назва виконавця послуг)

Комiсiя у складi: головного iнженера ОЩ-505 ВолошиноТ Н.М., iнженера I-T

категорiТ Лаврентьевоi T.I., майстра техдiльницi Уманець Г.М.

з 14.09.2021-p. ца 17.092021р
(дата початку огляду) (дата завершенItя огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою: цш. Героiв Днiпра. 59
i встановила:
1. Житловий будинок, заг€rльна площа якого становить 19355,5кв. м,

кiлькiсть квартир -2|5 штук.

2. Технiчний стан житлового будинку та його прибулинковоТ територii:
Пiд час проведення огляду житлового будинку J\гч 59 на вул. ГероТв !нiпра

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджув€Lльних конструкцiй, зовнirпнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, та прилеглу територiю.

виявлено
tTKaПримм

з/п
Найменування елемента
(копстрчкцii) будинкч

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) будин ку

1 Фундаменти В задовiльному cTaHi

2 Фасади В задовiльному cTaHi

3 Стiни В задовiльному cтaHi

4 Герметизованi стики Потребують поточного ремонту

5 Пiдлога В лiфтових холах потребуе замiни

б Покрiвля Потребус поточного peMoFITy

Водостоки В задовiльному cT,aHi7

8 Сходовi клiтки, сходовi Потребують капiтального ремо}r,гу



марш1
9 Балкони, лоджii, ганки

(огородження балконiв i
лоджiй)

В задовiльному с,галli

10 Смiтгепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

В задовiльному cTaHi (заваренi
завантiDкувальн i кJI апан и
30.03.20р)

11 Смiтгезбiрнi камери
(водопровiд)

Потребують поточного реN{онту

|2 BiKHa В задовiльному cTaHi

13 Щверi В задовiльному cTaHi

|4 Вхiднi групи В задовiльному cTaHi

15 Козирки вхiдних груп В задовiльному cTaHi

1б Елекгрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

Елекгрообладнання в

задовiльному cTaHi

17 Лiфти (машиннi
примiщення, дверi
машинних примiщень)

Лiфти працюють в паспортному
режимi

18 Системи центрчrльного
опttленIUI

Потребують поточного ремонту

19 Системи гарячого
водопостачання

Потребують поточного ремонту

20 Системи холодного
водопостачання i
кана-гliзацiТ

Потребують поточного ремонту

2| Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

В задовiльному cTaHi , проте
асфа.пьтне покриття на
пiшохiдних дорiжках потребус
капiтального ре N,r oнтy

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового булинку Ns 59
на вул. ГероiЪ ,,Щнiпра, - задовiльний. Житловий будинок придатний до
експлуатацii в осiнньо-зимовий перiод 2021-2022 р.

(оцiнка технi.пrого стац/, висновок про готовнiсть до експлуатацii житловогtl
булинку у наступний

Члени KoMicii: головний iнженер волошина Н.м

iнженер I-i категорii Лаврентьева T.I

Майстер техдiльницi

.Щата огJIяду (14) вересня 202l р.

Уманець Г.}уI


