
Акт
загальноrо огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: вул. Героiв Щнiпра, 57

провела огляд житлового будинку за адресою: вул. ГеpoiB
l встановила:
1. Житловий будинок, загальна площа якого
кiлькiсть квартир - l79 ш.гук.

КП <Керуюча компанiя з
обслуговування житлового фонду
Оболонського району м. Киева>

од-505
(назва виконавця послуг)

по 17.09.2022 р.
(дата завершеltня огляд/)

Днiпр а,57

становить |6466,4 кв. м

Уманеuь Г.М

Комiсiя у складi: головного iнжеrrера оД-sоS Волошиноi Н.М., iнженера I-i
категорii Лаврентьевоi T.L, майстра техдiльницi Уманець Г.М.

(П.I.П. майстра)

з 15.09.2022 р.
(/laтa початку оl]lяду)

На прибудинковiй територii розмiщуеться 1 спортивний майданчик

2. технiчний стан жилогоТ#iЖЖ }Жfi;;
Пiд час проведення огляду житлового булинку

)

удинковоi територii:
Ns 57 на вул. Героiв flнiпракомlсlя перевlрила стан несучих та огороджуваlIьних конструкцiй, зовнiшнi

та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, """r"r, ЦО, ГВП,хвп, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, спортивний майданчик
та прилеглу територiю.
п и цьом виявлено:
ль
з/п

На йпlенува HlI я e.пeпrcIIT1l
KoIlcT кцll динб

I}исновок про технiчний стан
o.jleIrIeIrTa кон кцl ин

Примiтка

1 Фундаменти IJ задовiльномч cTaHi

2 В задовiльному cTaHiФасади

3 В задttвiльному cTaHi

4 Герме,гизованi стики Потребуlоть поточного ремонту

5 Пiдлога В лiф,гових холах потребус замiни

6 Покрiвля ilотребуе капiтального ремоЕту

7 Водос,гоки 13 задtlвi;tьном1, cTaHi

I II

Стiни



8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Потребують капiтального
ремонту. Поточний ремонт в 2 пiд.
проведено в 201 9 р. до 2-го
I Io I]c х

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження бмконiв i
лоджlи

В задовiльному cTaHi. Ганки
потребують поточного ремонту в
II;л'iЪдi Nс 1,4

l0 смiтгспроводи (клапани,
стовбури, шибери)

В задовiльному cTaHi.
(заварснi завантажувальнi кrrапани
3 1 .0з.20

ll Смiттсзбiрнi камери
водо овiд)

Вiдсутне водопостачаннJI в 1,2,3,
4,5 пiд.

|2 BiKHa В задовiльному cTaнi,

13 flBepi В задовiльному cTaHi

l4 Вхiлнi групи Потребують поточного ремонту
1I.4,5 пiл.)

l5 Козирки вхiдних груп По,гребують поточного ремонту в
п.jФ5

lб Елекгрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
осв11лення

Елекгрообладнання в
задовiльному cTaHi

l7 Лiфти праuюють в паспортному
режимi

системи центрального
опалення

Потребують поточного ремонту

19 Системи гарячого
водопостачання

В задовiльному cTaHi

20 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

CttcTeпta ХВП в задовiльному
cTaHi. каналiзачiя потребус
Il(),1,otII lого ei\lo

2l В задовiльному cTaHi

22 Спортивний майданчик
(обладнання майданчика)

В задовiльному cTaHi

Висновки koMicii: технiчний стан житлового булинку
Ns 57 на вул. ГероiЪ Щнiпра та слортивного маиданчика задовlльнии.
Житловий будинок придатний до експлу ьо-зимовии перlод
2022-202З р.

(оцiнка технiчного стану, висяоOок llpo вого
булинку у ltасгу

Члени KoMicii: головний iнженер

iнженер I-i категорii

Майстер техдiльницi

*;
,tъa олоrцина Н.М.

Лаврентьсва T.I.

чюг во
ьниця

до експлчат

'с --\

.Щата огляду <l7>вересня 2О22 р.

Уманець Г.М

Лiфти (машиннi
примiщення, дверi
машинних примiщень)

l8

Прибудинкова терlrгорiя
(благоустрiй, асфальтове
покритгя)


