
Акт
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загального огляду я(итлового будинку,
розташованОго за адресою: вул. ГероiЬ ДнЙра, ZS

КП <Керуюча компанiя з
обс.lryговування житлового фондуОболонського району м. Киева>

од_505
вазва викоцавця послуб

по 15 .04.2022 р.
(дата завершенн,' огляду)

Комiсiя у ск,падi: головцого iнженера од-505 Волошиноi Н.М., iнженера I-iкатегорii Лаврентьевоi T.t., маt"трч'r"ййi Уманець Г.М.
з 13.04.2022 о.
(дата початку огляду)

Т::._]" 
оГЛяд жилого будинку за адресою:

l встановила: вул. ГepolB 75

Житловий будинок, загмьна пло
кtлькlсть квартир - 233 штук.

ща якого стаЕовить 10073,80 кв. м,
2. Технiчний стап я(итловогО бУДЦцку та Його прибудинково[ територii:пiд.час проведенЕя огляду житлового будинку Ns 75 на вул. ГероiЪ Щнiпракомlсlя перевiрила стан несr{их та огородхув€шьних конструкц lи зовнiшнiта внутрiшнi стiпи стики покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, двepl, системи ЦО, ГВЦ
При цьо

ХВП, каналiзацii,
виявлено:

лtфти, електрообладнання та прилеглу територiю.

1

лl!
з/п

менування елемента
(конструкцii) будипку
Най

овок про технiчний станВисн
еел ем нта кон( кцустр ii)

б нид

Примiтка

l
В задовiльному cTaHi

2 Фасади В задовiльному cTaHi

J Стiни В задовiль ному cTaHi

4 ерметизованi стикиг
поточного ремонту

Потребують

5 Пiдлога
вих холах потребус

замlни
В лiфто

6 Покрiвля В задовiль ному cTaHi

7 Водостой
Потребують поточного ремонту

8

маршl
Сходовi tстtтки, сходовi

9

Iоrlтини потребують
капlтмьного ремонту. Поточний

Сходовi

у 2021}I нтор 2 п lд о нопр вед
оц1 1-од го п во хБалкони ло ганкиджll, в з овад lльно гму анок

Уманець Г.М.
(П.I.П, майсгра)

Фундаменти

cTaHi.



(огородження балконiв i
лоджiй

'iзлу Nч l потребус поточногопiд

10 Смiтгепроводи (к.папани,
стовбури, шибери)

В задовiльному cTaHi (заваренi
завантажувальнi клапани
01.04.2020

11 Смiтгезбiрнi камери
водо

Вiдсутнс водопостачаЕня в
п. М 1,2

12 В iKHa В задовiльному cTaHi

13 !Bepi В задовiльному cTaHi

l4 Вхiднi групи В задовiльному cTaHi

15 Козирки вхiдних груп В задовiльному cTaHi

16 ЕлекгрообладнаннJI в
задовiльному cTaHi.

l7 Лiфти праrчоють в паспортному
режимl

l8 Системи ценlрального
опаленtUI

Потребують поточного ремонту

19 Потребують поточного ремонту

20 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

Потребують поточного ремонту

Потребус капiтального ремонту

ВисновкИ Koмicii: технiчниЙ стаН житлового будинку
Ns 75 на вул. ГероiЪ.Щнiпра, - задовiльний. Житловий будинок придатний
до експлуатацii у весняно лiтнiй перiод2022 р.

(оцiнха технlчного cтalнy! висновок про готоввirгь до експлуатацiТ )l(rlтлового
булинку у наступний перiоа)

Члени KoMicii: головний iнженер Волошина Н.М.

iнженер I-i категорii

Майстер техдiльницi
-4/

Уманець Г.М

.Щата огляду <15> квiтня 2022р.

ремоЕту

Елекгрообладнання
(щrгова, мережi,
будинкове освiтлення)
Лiфти (машиннi
примiщення, дверi
машинних примiщень)

Системи гарячого
водопостачання

2l Прибудинкова терtтгорiя
(благоустрiй, асфальтове
покритгя)

Лаврентьсва T.I.
/


