
Акт
загального огляду житлового булинку,

розташованого за адресою: вул. Прирiчна,29

Загоро ня А.П.
(I1.I.П. майстра)

од-505

КП <Керуюча компанiя з

обслуговування житлового

фонду Оболонського району
м. Киева>,

з 05.10.202lp. по 09.04.202l
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

Провели огляд житлового будинку за адресою: вул, Прирiчна. 29

l встановила, а саме:

1. Житловий будинок, загiшьна площа якого становить |2 258,70 кв. м' кiлькiстЬ

квартир- l80 штук.
На прибулинковiй територ 1l розмlщу ються 2 дитячих та 1 спортивний майданчики.

(перелiк елементiв благоустрою)

2. ТехнiчшиЙ стан житлового будинку та його прибудинковоi територi'i:
пiд час проведення огляду житлового булинку }l! 29 на вул. Прирiчнiй комiсiя

перевiрила стан несучих та огороджуваJtьних конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi

стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи цо, гвп.' ХВП,, каналiзацii,

лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивний маЙданчики та прилеглу територiю.

При цьому виявлено;

J\!
зlп

Висновок про технiчний стан
елемента ( констру кцiТ) будинку

Примiтка

l Ф ндаменти В задовiльном стан l
,,, cTaHl

J Стiни cTaHl

4 Ге метизованl стики в задовiльном cTaHl

5 Пiдлога Влi вих холах п еб € замlни

6 Пок lвля В задовiльном cTaHl

7 Водостоки
8 Сходовi

маршi
клlтки, сходовl Потребують ремонту капiтал ьного

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписtUIися, комiсiя од-505 у складi: головного iнженера

Волошиноi Н.М., iнженера l -i категорii Лаврентьсвоi T.I,, маЙстра техдiльницi
Загородньоi А.П.

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Фасади В задовiльному
В задовiльному

Потребують поточного ремонту

характеру



9 Балкони.
(огоро;1ження
лоджiй)

лоджll, ганки
ба.ilконiв i

В задовiльному cTaнi, ганки
потребують поточного ремонту

l0 Смiттепроводи
стовбури. шибери)

(клапани, В задовiльному cтaнi

ll Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

Потребують вiдновленню
водопостачання 1,2 пiд.

l] В iKHa В задовiльному cтaнi
lз [Bepi
l4 Вхiднi групи Потребують поточного ремонту
l5 Козирки вхiдних груп ують поточного ремонту
16 Електрообладнання

(щитова, мережi, будинкове
освlтJIенlIя

Потребують поточного ремонту

l7 Лiфти (машиннi Itримiщення,
двс маlUинtIих II имlщень

Працюють в паспортному режимi

l8 Системи
оп€Lпення

В задовiльному cTaHi

l9 Системи
водопостачання

гарячого В задовiльному cTaHi

20 С истеми
водопостачан ня
i каналiзацii

холодного В задовiльному cTaHi

2l Прибудинкова
(благоустрiй,

територl я
асфа,rьтове

по иl,тя

В задовiльному cTaHi

22 flитячi
(обладнання
майданчикiв)

маиданчики
дитячих

В задовiльному cтaнi

2з Спо ивний майданчик В задовiльно cTaHl

Висновки Koмicii: технiчний стан житлового будинку Nр 29 на вул. Прирiчнiй,
дитячих та спортивного майданчикiв - задовiльний. Житловий булинок придатний
до експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод 202l року
(оцiнка технiчного стану,
наступний перiод)

висновок про готовнl плуатацll житлового булинку у

Лаврентьева T.I

Голова KoMicii: головний iнженер О[-50

Члени KoMiciT: iнженер l -i категорii

Майстер техдiльницi

5

д]л ьни

0 Оьс

2

-"..

д,

л

!а'га огляду KOQ> квiтня 202l р.

Потребують поточного ремонту

центрального

волошина Н.м

Загородня А.П.


