Акт

загального огляду житлового будинку,
розташованого за адресою: вул. ГероiЪ Щнiпра, 71
Умане

г.м.

(П,I.П. майfiра)

КП <Керlточа компанiя з

обслуговування житлового фонду
Оболонського району м. Киева>
од-505
(назва виконавця послуг)

Комiсiя у складi: головного iнженера од_505 Волошиноi Н.М., iнженера l-i
категорii Лаврентьевоi T.I., майстра техдiльницi Уманець Г.М.
з |З.04.2022 р.

по |5.04.2022 о.

(лата початку огляду)

(лата завершення огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою:
i встановила:

вул. Ге роiЪ Д нiпра. 71

1. Житловий будинок, загаJIьна площа, якого становить 1l609,3 кв.

кiлькiсть квартир - l79шryк.
На прибулинковiй терито pii розмiщуеться l спортивний майданчик

м,

(перелiк елемеггiв благоустрою)

Техпiчний стан ,китло вого будинку та його прибудинковоi терито pIl:
Пiд час проведення огляду житлового будинку Jtl! 71 на вул. Героiв
.Щнiпра
комlсlя перевlрила стан несучих та огороджуваJIьЕих конструкцiй,
зовнlшнl
2.

та BHyTplmHl стlни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,
дверi, системи цо, гвп,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання, спортивний майданчик
та прилеглу територiю.
п и цьо виявлено:
м
Наймеrrування елемента
Висновок про технiчпий стан
Примiтка
з/п
конс
ц б дин
елемепта конст кцr б ди

хвп,

1

Фундаменти

В задовiльному cTaHi

2

Фасади

В задовiльному cTaHi

3

Стiни

В задовiльному cTaHi

4

Герметизованi стики

п отребують

5

Пiдлога

В лiфто вих холах потребус замiни

6

Покрiвля

Потреб ус поточного ремонту

7

Водостоки

в задовiльному

8

Сх одовi к.гliтки, сходЙ

Сходовi клi тини по,требують
капlт:tльного емо

Nrа

шl

поточного ремонту

cTaHi

9

Балкони, лоджi'i ганки
(огородженrи балконiв i
лоджlи
Смiтгепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

В задовiльному cтaнi. Ганок в

12

(водопровiд)
BiKHa

пiд'iЪдi М 2 потребуе поточного
емо
В задовйьному cTaHi (заваренi
заваЕгarкувaчlьнi мапани
01.04.2020 року)
Вiдсутнс водопостачанIuI в
п. Ns 1-5
В задовiльному cTaHi

13

!Bepi

В задовiльному cTaHi

l4

Вхiднi групи

Потребують поточного ремонту

10

1l

Смiтгезбiрнi камери

вп.Jф1-5
15

lб
l7
18
19

20

2l
,r^,

Козирки вхiдних груп
Елекгрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освlтлення
Лiфти (машиннi
примiщення, дверi
машин}Iих примiщень)
Системи центрarльного

опменtlrl
Системи гарячого

водопостачання
Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii
Прибудинкова терrгорiя
(благоустрiй, асфальтове
по иття
Спортивний майданчик
(обладнання майданчика)

Впсновки

Потребутоть поточного ремонту

вп.J\Ъ3
В задовiльному cTaHi.

Лiфти працюють в паспортному
режимi
Потребують поточного ремонту
Потребують поточного ремонту
Потребують поточного ремонту
Асфальтове покриття потребус
поточного ремонту
Потребуе поточного ремоrтry

Koмicii: техЕiчниЙ стан

житлового

булинку
Nq 71 на вул. Героiв .Щнiпра спортивного майдаЕчика
задовiльний.
Житловий будинок придатний до експлуатацii у весняно-лiтнiй перiод

-

2022 р.

(оцiнка тсхнiчного сгаяу, висновок про rOтовнiсгь до екOплуmацii жmлового
булинку у наступний псрiол)

*
рч

Члени KoMicii: головний iнженер
iнженер I-i категорii

Майстер техдiльницi

.Щата

огляду <l5> квiтня 2022 р.

Волошина Н.М.
Лаврентьева T.I.

\

Уманець Г.М.

