
Акт
загального огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: вул. ГероТв [нiпра,59

Уманець Г.М. КП кКеруюча компанiя з
обслуговування житлового фонду
Оболонського району м. Кисва>

од_505

(l1,I.П. майстра)

(назва виконавця ]lослуг)

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

з20,09.2022 р.
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд житлового булинку за адресою: вул. Героiв Днiпра, 59
1 встановила:
1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 19355,5кв. м,

кiлькiсть квартир - 2 15 штук.
2. Технiчний стан житлового будинlсу та його прибудинковоI територii:

Пiд час проведення огляду житлового булинку Л! 59 на вул. Героiв Щнiпра
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувмьних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, та прилеглу територiю.
п и цьом
ль
з/п

Найменування елементд
(конструкцir) булинку

llllctltlBoK Ilpo технiчний стан
e-lr;}tcHTil (KorrcTpyKuii) будинкч

Прилliткir

1 Фундалrенти В задовiльному cTaHi

2 Фасад1,1 В задовiльному cTaHi

_, Стiни В зir,,(tlвiльнt,lму cTaHi

4 Герметизованi стики i 1о,r,рсбують потоrIного ремонту

5 Пiдлога

6 Покрiвля

7 Водостоки

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

9 Ба.пкони, лодхii, ганки

В лiфтових холах потребуе замiни

l lотрсбус поточного ремонту

В задовiльному cTaHi

ГIо,r,llебують каrtiтального ремонту

В задовiltьному cTaHi

по 22,09,2022 р.

виявлено:



(огородження балконiв i
лоджiй )

l0 Смiтгепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

В задовiльному cTaHi (заваренi
завантaDкувi}льнi клапани
з0.03.2 0р)

11 Смiттезбiрнi камери
(волопровiд)

Потребують поточного ремонту

|2 В iKHa В задовiльному cTaHi

13 !Bepi В зirдовiльному cTaHi

|4 Вхiднi групи В за;кlвiльному cTaHi

15 Козирки вхiдних груп В задсlвiльному cTaHi

Е.ltеrtтрообладнання в
задовiльному cTaHi

1б Елекгрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)
Лiфти (машиннi
примiщення, дверi
I ашинних примiщень)

Лiфти працюють в паспортному
pe;l,lt rt i

18 Системи центрzшьного
оп:UIеннJI

l Io r,l;ебують поточного ремонту

Системи гарячого
водопостачання

[Iоrребуютъ поточного ремонту

20 Системи холодного
водопостачання i

каналiзацii

I Itl r ;lебl ють поточного ремонту

В задовiльному cTaHi , проте
ас tlllt.,tt, гне покриття на
п i tlt<,lхiдних дорiжках потребуе
l ilIIl I aI. Iьного ремонту

2l Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

Висновки koмtcll: технlчнии стан житлового будинку
М 59 на вул. ГероiЪ [нiпра, - зit,t(tlвi.rьний. Житловий будинок придатний
до експлуатацii у осiнньо-зимовий псрiод 2022-2

(оцiнка тсхнiчного сгану, висIlrl]|о,i llро го.l.овнi
будиIlку \, llпст\,Itний

Члени KoMicii: головний iнженер оБ ву олошина Н.М.
ниця

iнженер I-i категорii аврентьева T.I.

Эл

-,.,.!,

Майстер техдiльнIlцi Уманець Г.М

.Щата огляду <<22>> вересня 2022 р.
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