Акт

загального огляду житлового будинку,
розташованого за адресою: вул. Прирiчна,9-А

КП <Керуrоча компанiя

Токар Ю.М

з

обслуговування житлового
фонду Оболонського району
м. Киева>,

(П.I.П. майстра)

од-505

(назва виконавця послуг)

Ми., що нижче пiдписzшися, комiсiя ОД-505 у складi: головного lнженера
ВолошиноТ Н.М., iнженера l -i категорiТ ЛаврентьевоТ T.I майстра техдiльницi
Токар Ю.М.

з26 .04.202l

по 30.04.202l р.

р.
(дата початку огляду)

(дата завершення огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою:
l встановила, а саме:

вул. Прирi

l.

Житловий будинок, загальна площа якого становить 6835,50 кв. м, кiлькiсть
квартир- l07 штук.

Технiчний стан житлового булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду житлового булинку Л! 9-А на вул. Прирiчнiй комiсiя
перевiрила стан несr{их та огороджув€uIьних конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi
стiни, стики, покрiвJIю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii,

2.

лiфти, електрообладнання та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

Ns

зlп
l
2
1

4
5

6
7
8

Найменування елемента Висновок
(конструкцii) булинку
Фундаменти
Фасади
CTiH и

Герметизованi стики
Пiдлога
Покрiвля
Водостоки
Сходовi клlтки, сходовl
маршi

про технiчний

стан

елемента (конструкчii) булинку
задовlльному cTaнl
В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaнi
В задовiльному cTaHi
Потребус поточного ремонту
Потребуе поточного ремонту
Потребують поточного ремонту
Потребують ремонту капiтального
харакгеру 1-3 пiд.

Примiтка

9

l0

Балкони'

ганки В задовiльному cTaHi

лоджiТ,

(огородхiення ба.,rконi в
i лоджiй)

Смiттепроводи
стовбури, шибери)

ll

Смiттезбiрнi камери

|2

BiKHa

lз

lBepi

l5

Козирки вхiдних груп

lб

Електрообладнання
(щитова. мережi, будинкове

l4

Потребують поточного ремонту

(клапани,

Потребус
вiдновлення водопостачання
2,З пiд.
Потребують ремонту капiтального
характеру
Потребують поточного ремонту
Потребуе поточного ремонту
Потребус поточного ремонту
1,2 пiд.
Потребуе поточного ремонту

(водопровiд)

Вхiднi групи

освiтлення)

17

Лiфти ( машиннi

Прачюють в паспортному режимi

l8

примiщення,
дверl машинних примlщень)

Системи

В задовiльному cTaHi

l9

оп

центр€шьного

Iення

гарячого В задовiльному cTaHi

Системи
водопостачаннJI

20

2l

Системи
холодного В задовiльному cTaHi
водопостачання
i каналiзацiТ
Прибудинкова
територlя Не вiдновлено благоустрiй пiсля
(благоустрiй,
асфальтове проведення
робiт працiвниками
покриття)

ПАТ

<КиТвенерго>

Висновкп KoMicii: технtчний стан житловою булинку на вул. Прирiчна, 9-А-

задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод
2021 року.
(оцiнка технiчного стану! висновок про готовнiсть до експлуатацii житлового булинку у
наступний перiод)
'.о$

Голова Koмicii: головний iнженер ОД-505
Члени KoMiciT: iнженер

l-i

категорiТ

Майстер техдiльницi

Щата огляду <З0> квiтня

202lp.

сБсл
д]ль

\r-ъ\
сву

олошина Н.М
Лаврентьева T.I
Токар Ю.М.

