
Акт
загального огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: вул. ГероiЪ ,Щнiпра, 79

Уманець Г.М. КП <Керуюча компанiя з
обслуговування житлового фонду
Оболонського райоЕу м. Киева)

(П.I.П. майстра)

()д_505
(назва виконавц-' послуг)

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

з20.09.2022 р.
(дата початку огляду) (даaа завершсн}iя ог,,1яду)

провела огляд житлового будинку за адресою: вчл. ГеDоiв Днiпра" 79
r встановила:

1. Житловий будинок, заг€Lпьна площа якого становить 6517,70 кв. м,
кiлькiсть квартир - 144 штук.

2. Технiчний стан житлового будинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду житлового будинку N9 79 на вул. Героiв Щнiпра

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, та прилеглу територiю.
При цьо виявлено:

лъ
з/п

Найменуванllя елемента
(конструкцii) булинку

Висновок про r,ехнiчний стан
елемента (конструкцф
о ди IIк

Примiтка

l Фундаменти В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi2 Фасади

В задовiльному cTaHi3 Стiни

Потребуrоть поточного ремонтуГерметизованi стики4

5 Пiдлога В лi(lтовrrх холах потребус

Потрэбус поточного ремонту

зit\1llII.I

б Покрiвля

Потребують поточного ремонтуВодостоки,|

Сходовi клiтини потребують
мокапl,гального

8 Сходовi клiтки, сходовi
шl}{

В задовiльному cTaHtБалкони, лоджii, ганки9

по 22,09,2022 р.

I

I

l





(огородження балконiв i
лоджrи

10 Смiтгспроводи (к.папани,
стовбури, шибери)

В задовiльному cTaHi (заваренi
завантажувальнi кrrапани
01.04.2020

1t Смiттсзбiрнi камери
(водоп в

вiдсутне водопостачання в
п. N9 1-3

|2 BiKrra В задовiльному cTaHi

lз lBepi В задовiльному cTaHi

l4 Вхiднi групи lIотрэбують поточного ремонту

15 Козирки вхiдних груп Потребують поточного ремонту

1б Елекгрообладнання
(щитова, мережi,

Елекгрообладнання в
задовiльному cTaHi

17 Лiфти (машиннi
примiщення, дверi
машинних имlIцень

Лiфти працюlоть в паспор.гному
реяtип,ti

l8 Системи центрального
опaшення

ГIотребують поточного ремонту

I9 Системи гарячого
водопостачання

Потребують поточного ремонту

20 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

Г[отребують поточного ремонry

2l Прибудинкова терlrторiя
(благоустрiй, асфальтове
по llття

Потребуе капiтального ремоЕту

Висновки KoMlclI: технiчний стан
Лs 79 на вул, Героiв !нiпра задовlльнии
до експлуатацii у осiнньо-зимовиЙ перtод2022-202З

(оцiнка технiчного сгану. висновок про ютовнiсгt jlo ekclt;tуата

житлового булинку
Житловий будинок придатний

нку у насrупний перiод)

) л?,
чý"'

Члени KoMicii: головний iнженер

iнженер I-i категорii

майстер техдiльницi

о ЛУГОВУЮЧА
|1И я волошина Н.М.

аврентьева T.I.

Уманець Г.М

,т

.Щата огляду <<22>> ьересня 2022 р.

ýдинкове освiтлення)


