
Акт
осiннього огляду жптлового будинку,

розташованого за адресою: вул. Героiв Щнiпра, б

томашевська Н.в
(П.LП. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонлу оболонського району м . Киево>,
о -50з

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у склад l: головного 1нженера
Багiнськоi М.с, lнжен l кат. По бсль

29.09.2022
(лата початку огляду)

eBoi С.Г. маи те lльн

29,09.2022
(дата завершення огляду)

1. Житловий будинок, заг€rльна площа якого становить 6661,07 кв. м, кiлькiсть
квартир - 126 шryк.
.Щитячий майданчик

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територiI:
пiд час проведення огляду жилого будинку J\ъ б на вул. Героiв !нiпра комiсiя

перевiрила стаЕ несучих та огороджуваJIьних конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi
стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу
територiю.
При цьому виявлено:

лгs

зlл
Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висtlовок про технiчний стан
елемента (конструкчiТ) булинку

Примiтка

1 Фундаменти В задовiльному cTaHi

Томашевськоi Н.В.

провели огляд жилого будинку за адресою: вул. ГероiЪ Днiпра,6
i встановили таке:

(пере:riк e.пcl,tel tTiB благоустрою)



Фасади

Стiни

2

J

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

4 Герметизацiя стикiв отребують поточного ремонтуп

5 Пiдлога В задовiльному cTaHi

6 В задовiльному cTaHi

7

8

Поr,ребують поточного ремоЕту

I1оr,ребують капiтального

В задовiльному cTaHi
мо

10 Поr,ребують поточного ремонту
(заваренi завантажувальнi
клапани 20.0з.2020

11

Сходовi клiтки, сходовi

Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i

Смiттепроводи
(клапани, стовбури, шибери)

Смiттезбiрнi камери

Водостоки

ма ш1

водоп овlд

лоджiй

Поr,ребуе ремонту, вода в
наявностl

\2 BiKHa отребують замiни (склоблоки та
вентиляцiйнi металевi
lI

шlтки
1з Щверi В задовiльному cTaHi.

Замiнено -201
14

ують поточного ремонтуПотреб

15 Козирки вхiдних груп

Вхiднi групи

В задовiльному cTaHi

|6 Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освlтлення

уе капiтального ремонтуПотреб

17
рацюють в паспортному режимi.
отребуе капiтального ремонту-

пас ькии л1 т

п
lI

18

Лiфти
(машиянi примiщення, дверi
машиннrх примiщень)

истеми центрального
опалення
с задовiльному cTaHi

капtтмьний монт 2020 цli9 задовiльному cTaHi
капiтальний емоЕт 2020 ц120

Системи .аряrого
водопостачання
Системи холодного
водопостачацня i
канапiзацii

задовlльному cTaHi
(капiтальний ремопт у 2020 роцi)

в

21 В задовiльно стан1
п иб динкова ито lя

Покрiвля

9

в

lB



(благоустрiй, асфаrrьтове
покриття)

22 ,,Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

знаходиться в задовiльЕому cтaнi,
потребуе доукомплектування.

zэ Спортивнi майданчики
(обладнання спортивних
майданчикiв

Висновки Koмicil: технiчний стан житлового бчдинку на вYл. Г Тв Дн iпра 6
нок п и екс а

2022року.
(оцiнка технiчного cTar'y, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого

булинку у наступний перiод)

Голова Koмicil:

Головний iнженер ОД-503

Члени KoMicii:
Iнженер I категорii

овiльний. Житлов ийб i в осiннiй lo

ська М.С

Подбельцева С.Г.

Томашевська Н.В.Майстер техдiльницi

Щата огляду 29,09.2022р.


