
Акт
загального огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: вул. Героiв Щнiпра,73

Уманецъ Г.М. КП <Керуюча компанiя з
обслуговуваннrI житлового фонду
Оболонського району м. Кисва>>

од-505

(П.I.П. майстра)

(назва виконавця llослуг)

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

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

з |4.09.202|р. цql ].092821 р
(дата початку огляду) (;1ата завершення ог.llяду )

провела огляд житлового булинку за адресою
i встановила:
1. Житловий будинок, заг€Lпьна площа якого становить 16100,9 ItB. м,
кiлькiсть -2|5

2. Технiчний стан житлового будинку та його прибулинковоТ територiТ;
Пiд час проведення огляду житлового булинку JФ 73 на By.lr. ГероТв,Щнirrра

комiсiя перевiрила стан нес)л{их та огороджувапьнl4х конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнанн я ),га прилеглу територiю.
п виявлено:

Примiтка

вyл. Героiв Днiпра, 7З

ль
з/п

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про техпiчнпй стан
елемента (KoHcTpyKuii)
будинку

1 Фундаменти В задовiльному cTaHi

2 Фасади В задовiльному cTaHi

3 Стiни В задовiльному cT,aHi

4 Герметизацiя стикiв Потребують поточi{ого ремонту

5 Пiдлога В лiфтових холах riотребус
замlни

б Покрiвля Потребуе поточного ремонту

7 Водостоки Потребують поточIлого peMoнl}

I

I

I

I

l

I



8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Сходовi клiтини потребують
капiтального ремонту. Поточний
ремонт 3-го пiд. проведено в
2019 роцi до 2-го поверху.

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження ба;lконiв i
лолжiй)

В задовiльному cT,atHi

10 Смiттспроводи (клапани,
стовбури, шибери)

В задовiльному cTaHi (заваренi
завантажува-пьнi юlапани
01.04.2020 року

11 Смiтгезбiрнi камери
(водопровiд)

Вiдсутне водопостачаннJI в
п. J\b 1,2,З,4,6

t2 BiKHa В задовiльному cTaHi.

13 Щверi В задовiльному cTaHi

l4 Вхiднi групи В задовiльному cTaHi

15 Козирки вхiдних груп Потребують поточного ремонту

Елекгрообладнання в
задовiльному cTaHi

1б Елекгрообладнання
(щитова, мережi,
будинкове освiтлення)

|7 Лiфти (машиннi
примiщенrrя, дверi
машинних примiщень)

Лiфти працюють в IIаспор]ному

режимi

18 Системи центрального
опаJIенIUI

Потребують поточного peмoliTy

19 Системи гарячого
водопостачанtUI

Потребують поточного ремонту

20 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацiТ

Потребують поточI{ого ремонту

2| Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покритгя)

В задовiльному cTaHi

BиcHoBKrr KoMicii: технiчний стан житлового булинку Jф 7З
на вул. ГероiЪ ,Щнiпра, - задовiльний. Житловий булинок придатний до
експлуатацiТв осiнньо-зимовиЙ перiод 202I-2022p.

(оцiнка технiчного стану, висновок про
булинку у

Члени KoMicii: головний iнженер

iнженер I-i категорii

Майстер техдiльницi

ксплуатачiТ житлового

Волошина Н.М.

Лаврентьева T.I.

.Щата огJIяду (14) вересня 202t р.

Уманець Г.М


