
Акт
загального огляду житлового булинку,

розташованого за адресою: вул. ГероiЪ Щнiпра, б3

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

од-505

(П.I.П. лrайстра)

(назва виконавця послуг)

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

з 15.09.2022 ло |7.09.2022 р.р.
(дата початку огляду) (лата завершення огляду)

На прибудинковiй територii розмiщуеться l дитячий майданчик.
(перелiк елемешгiв благоустрою)

2. Технiчний стан житлового будIltllс1, та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду житлового булинку Ns бЗ на вул, Героiв Щнiпра

комiсiя перевiрила стан несучих та оrOрод)IiувrL,Iьних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи цо, гвп,
хвп, каналiзацii, лiфти, елек,грообладнання, дитячий, майданчик та прилеглу
територiю.
п и цьом виявлено:

[illcHoBoK про технiчний стан
cJlcDletITa кон дин

i lотребують капiтального ремонту
в п. Ns 3

9

б

лl!
з/п

Найпrенування елепlе та
рукцii) будинкуконст

1 Фундаменти

) Фасади 13 задовiльному cTaHi

3 Стiни

4 Герплетизованi стrtки

I Jо,гребують капiтального ремонту

l lo гребуtо,гь поточного ремонry

5 Пiдлога

6 Покрiвля

7 Водостоки

l} за2цlвi:rьному cTaHi

i l() i peJ),C llо,гочного pe]\roHT)/

r 1о,r,ребуе потоtIного ремон.гу

Сходовi клiтки, сходовi
ма шl
Балкони, лодяtii, ганки
/,1г/lл..tпчёu-о 

^апилU;D 
i

lJ задовiльному cTaHi

провела огляд житлового будинку за адресою: вул. Героiв Днiпра. бз
i встановила:
1. Житловий будинок, загаJIьна ллоща якого становить |1205,9 кв. м,
кiлькiсть квартир - 108 шryк.

Примiтка

lЗ заловiльному cTaHi

8



l0 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

В задовiльному cTaHi (заваренi
заЕаIIтажувмьнi к;rапани
_] 1.03.2020 ()

ll Смirтезбiрнi камери
водо IJ

12 BiKlra

lз !,Bepi

|4 Вхiлнi групи

tsiдсутнс водопостачання в
rr. ЛЪ l-З
i I отребуют,ь капiтального ремонту

1L заlДоВlлЬНоМV CTiIHl

Ь задовiльному cTaHi

15 Козирки вхiдних груп

lб Елекгрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освlтлення

l} задовi,lIьному cTaHi

l;леюрообладнанЕrI в
задовiльному cTaHi

l7 Лiфти (машиннi
приплiщення. дверi
]\{illlIIiHIl1.1x Il имiшlень)

18 Системи центрального
опа,lення

19 Системи гарячого
водопостачання

JIiфти працюlоть в паспортному

i l о,грсбуrоть поточного ремонту

i lогребуrоr,ь поточного ремонту

l. c)liIl I{ l

20 системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

zl Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
по l.tття)

22 .Щитячlrй майдан.lик
обладнання майданчика

i iо,гребують поточного ремонту

Il задовiльному cTaHi

l } задовiльному cTaHi

Висновки KoMlcll: TexнlLI ljl II] стан
Ns б3 на вул. Героiв flHirrpa та ди1.]tIо го \,1айд
будинок придатний до експлуатацil ч oclнH

(оцiнка технiчного сгаиу. висllоlюк про

ан tI задо

експл
o;l)

05 уговуюч
иця

житлового будинку
вiльний, Житловий
tод2022-2023 р.

0вого
будltttt r ttitcгl,ttr

^\Члени KoMicii: головний iнженер

iнженер I-i катего1l. ;'

Майстер техдiлыlj цi

олошина Н.М.

Лаврентьева T,I.

.Щата огляду <<17>> вересня 2022 р

Уманець Г.М

лоджiй)


