
Уман ь Г.М. КП <Керуюча компанiя з
обслуговування житлового фонду
Оболонського району м. Киева>

(П.I.П. майстра)

-505
(назва виконавця послц)

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. по 15.04.2022 р,
(лата початt<у огляду) (дата завершенв-' огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою: ГероiЪ Дн iпра, 73вчл.
1 встановила:

1. Житловий будинок, загальна площа якого стчlновить 16100,9 кв. м,
кiлькiсть квартир - 215 шryк.

2, Технiчний стан житлового
територii:

будинку та його прибудинковоi

Пiд час проведеItня огляду житлового булинку Ns 73 на вул. Героiв
.Щнiпра комiсiя перевiрила стан несучих та огороджув€lJIьних конструкцiй,
зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi,
системи цо, гвп, хвп, каналiзацii, лiфти, електрообладнання,
та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:
лъ
з/п

Найменування елемента
(конструкцф булинку

Висновок про техпiчний стан
елемента (конструкцii)
булинку

Примiтка

l Фундаменти В задовiльному cTaHi

2 Фасади В задовiльному cTaHi

з Стiни В задовiльному cTaHi

4 Герметизацiя стикiв Потребують поточного ремокту

5 Пiдлога В лiфтових холах потребуе
замiни

б Покрiвля Потребуе поточного ремонту

7 Водостоки Потребують поточного ремонту

Акт
загального огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: вул. ГероiЪ.Щнiпра, 73



Сходовi клiтини потребують
капiтального ремонту. Поточний

ремонт 3-го пiд. проведено в

2019 оцi до 2-го пове х

Сходовi клiтки, сходовi
маршi

8

В задовiльному cTaHi, Ганки в

пiд'iЪдi Nч 4,6 потребують
емопоточноI,о

Балкони, лоджii, ганки
(огородження ба,rконiв i
лоджlи

9

В задовiльному стан i (заваренi

01.04.2020 о

Вiдсутне водопостачання в

п.Nsl 2,з,4,6
Смiтгезбiрнi камери

овводо
l1

В задовiльному cTaHi.BiKHa12

В задовiльному cTaHt
.Щверi13

Е задовiльному cTaHiВхiднi групиl4

Потребують поточного ремонryКозирки вхiдних групl5

ЕлекгрооблалнанIul в
задовiльному cTaHi

Елекrрообладнання
(щrгова, мережi,

кове освlтленняб дин

1б

Лiфти прачюють в паспортному

режимi
Лiфти (машиннi
примiщенtlя, дверi
машинних п имlщень

Поцебують поточного ремонryСистеми цеЕгрzшьного
оп{UlенЕя

Потребують поточного ремонтуСистеми гарячого
водопостачання

Потребують поточного ремонтуСистеми холодного
водопостачання i
каналiзацii

В задовiльному станПрибудинкова територlя
(благоустрiй, асфальтове

по итгя

2l

Висповкп Koмicii: технiчЕий стан житлового булинку

Ns 73 на вул. Героiв ,Щ,нiпра, задовlльнии. Житловий будинок придатний

до експлуатац1l у веснян о-лiтнiй перiод 2022р.
оцiнка тсхнiчвого стану, висновок про готовtriсгь до експлуатшlti житлового

буди нку у насгупний пqрiол)

Члени KoMicii: головний iнженер А," Волошина Н,М.

iнженер I-i категорii Лаврентьева T.I.

Майстер техдlльницl

завантажуваJIьнi клапани
10 Смiтгепроводи (клапани,

стовбури, шибери)

|1

l8

19

20

(

.Щата огляду <15> квiтня 2022 р,

Уманець Г.М


