
Акт
загального огляду я(итлового будинку,

розташованого за адресою: вул. ГероiЪ Щнiпра, 45

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

о _50
(назва виконавця послуг)

по 2З.09.2022

(П.LП. майстра)

Комiсiя у складi: головного iнженера од-505 Волошиноi Н.М., iнженера I-T
категорii Лаврентьевоi T.I., майстра техдiльницi Уманець Г.М.

з 21,09.2022 р. р.(даrа лочатку огляду) (дата заsершсння огJиду)

провела огJuIд житлового будинку за адресою: .Ге olB 45
l встановI1.па:
1. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить
кiлькiсть квартир - 215 штук.
На прибудинковiй територii розмi щусться | дитячий майданчик

перелtк елементiв благоустрою)
2. Технiчний стан житлов ого булпнку та його прибудинковоi теритоpll:Пiд час проведення огляду жилого булинку J\Ъ 45 по вул, ГероiЪ flнiпракомlсlя перевtрила стан несучих та огороджувальних конструкцlй, зовнlшнl

покрiвлю, лiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,ХВП, каналiзацii, лiф
територiю.
При цьому виявлено:

ти, електрообладнанrul, дитячuй майданчик та прилеглу

Балкони, лодяtii. ганrtи

158б9,4 кв. м

9

ль
з/п

Найменування елемента
конс б инк

Висновок про технiчпий стан
елемента конст кц динб

Примiтка

l Фундаменти В задовiльному cTaHi

2 В задовiльному cTaHi

J

Фасади

В задовiльноrлу cTaHi

4 Герметизованi стики отребують поточного ремонтугl

5 Пiдлога тових холах потребус замiниВ лiф

б Покрiвля отребуе поточного peMoн.l.yп

7 Водостоки ують поточного ремонтуПотреб

8 сходовi клiтки, сходовi отребують капiтмьного
емо

]I
]\l а ш1

(огородrкення балконiв i
В задовiльном), cTaHi

та внутрiшнi стiни, стики,

Стiни



l0 Смiттепроводи (клалани.
стовбури, шибери)

I] задовiль
(заваренi з
2з.Oз.2020

ному cтaнl.
aBaHTaжyBалbHi клапани

ll Смiттсзбiрнi камери
водо овlд

отребують поточного ремOнтуп

l2 BiKHa Потребують замiни

lз !Bepi В задовiльному cTaHi

l4 Вхiлнi групи оцебують поточного ремонтуп
(1,4,6 пiд.)

l5 Козирки вхiдних груп В задовiльному cTaHi

16 Елекгрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освlтлення

Елекгрообладнання потребус
поточного ремонту

l7 Лiфти (машиннi
примiщення, дверi
машинних имlщень

и працюють в паспортному
реiкимl
Лiфт

l8 Системи центрального
опалення

Потребують поточного ремонту

l9 Системи гарячого
водопостачання

отребують поточного ремонryп

20 Системи холодного
водопостачання i
канмiзацii

отребують поточного ремонтуп

2l Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфшIьтове
по иття

Асфальтове покриття потребус
каlIlтiL,Iьного ремонry

,r,
!итячий майданчик
(обладнання дитячих
майданчикiв )

лоДжlи

В задовiльному cTaHi

Висновки Koмicii: технlчнии стан житлового булинку
Ns 45 на вул. Героiв {нiпра та дитяttого маЙданч - задовiльний. Житловий

iод2022-202З р.
будинок придатний до експлуатацii у ociн

ошнка техtliчного qгану. висвовок про
булинку у насryп

Члени KoMicii: головний iнженер

iнженер I-T категорii

Майстер техдiльницi

ого

.: олошина Н.М.

Лаврентьева T.I.

j,

од)

оБ уговуючА
ьниця

,Щата огляду <<23> вересня 2022 р.

Уманець Г.М.


