Акт

загального огляду житлового будинку,
розташованого за адресою: вул. ГероiЪ.Щнiпра, 79

г.м.

Уман

(П.l.П. майсгра)

КП <Керуюча компанiя з
обсrryговування житлового фонду
Оболонського району м. Киева>
(назва виконавця послуг)

Комiсiя у складi: головного iнженера ОД-505 Волошиноi Н.М., iнженера I-i
категорii Лаврентьевоi T.I., майстра техдiльницi Уманець Г.М.
з 1З.04.2022 р.

(дата почагку огляду)

по 15.04.2022 р.
(дата заверш9ння ог,цяду)

провела огляд житлового будинку за адресою: вул. Героiв Днiпра. 79
l встановила:
1. Житловий будинок, заг€Lпьна площа якого становить 6517,70
кiлькiсть квартир - l44 штук.

кв. м,

Технiчний стан житлового будинку та його прибудинковоi територi[:
Пiд час проведенЕя огляду житлового булинку J\l! 79 на вул. Героiв ,,Щнiпра
комiсiя перевiрила стан несr{их та огороджув€uIьних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацiТ, лiфти, електрообладнання, та прилеглу територiю.
2.

и цьо
виявлено:
ль Найменування елемепта
з/п (конструкцii) булинку

Висновок про технiчний стан
елем€нта (конструкцii)
будинку

1

Фундаменти

В задовiльному cTaHi

2

Фасади

В задовiльному cTaHi

3

Стiни

В задовiльному cTaHi

4

Гермотизованi стики

Потребують поточного ремонту

5

Пiдлога

6

Покрiвля

В лiфтових холах потребуе
замIни
Потребуе поточного ремонту

7

Водостоки

Потребують поточного ремонту

8

Сходовi клiтки, сходовi

Сходовi клiтини потребують
капlтtulьного ремонту
В задовiльному cTaHi

п,I

9

арш1

Балкони, лоджii, ганки

Примiтка

(огородження баrrконiв i
лоджrи
Смiттспроводи (шlапани,
стовбури, шибери)

10

1l

Смiтгсзбiрнi камери

В задовiльному cTaHi (заваренi
заваЕтzDкувzrльнi клапани

01.04.2020 року)
Вiлсутне водопостачанtut в
п. Ns 1-3
В задовiльному cTaHi

12

водо
BiKHa

13

,Ц,верi

В задовiльному cTaHi

14

Вхiднi групи

Поцебують поточного ремонту

15

Козирки вхiдних груп

Потребують поточного ремонту

lб

ЕлекФообладнання
(щштова, мережi,
б ди нкове освiтленrrя
Лiфти (машиннi
примiщення, дверi
машинних п имlщень
Системи центрrrльного

ЕлекгрообладнаннrI в
задовiльному gганi

l7
18

в

опаленнJl
19

20

2|

Системи гарячого
водопостачанЕя
Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii
Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покрrггя)

Лiфти пращоють в паспортному
режимi
Потребують поточного ремонту
Потребують поточного ремонту
Потребують поточного ремонту
Потребуе капiтального ремонту

Висновки KoMiciI: технiчний стан
Ns 79 на вул. ГероiЪ ,,Щнiпра - задовiльний,

житлового

булинку
Житло виЙ будинок придатниЙ

до експJryатацll у весняно-лiтнiЙ перiол 2022р.

булинку у насryпвий перiол)
(оцi!tка технiчного cтarry, в rrсrювок про готовнiсгь до сксплуатацii lкитлового

Волошина Н.М.

Члени KoMicii: головний iнженер

Лаврентьева T.I.

iнженер I-i категорii

маЙстер техдiльницi

.Щата

огляду

<1

5>

квiтня 2022 р.

и/

,,<--:J-''

Уманець Г.М

