
Акт
загального огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: вул. Прирiчнаr27-R

] Ш.I.П. майстра)
КП <Керуюча компанiя з
обслуговування житлового
фонлу оболонського району
м. Кисва>>,

од- 505
на]ва виконавt(я пос_тlуг)

Комiсiя од-505 у складi: головного iнженера Волоtциноi FI.M., iнлtенера 1-iкатегорii Лаврентьевоi T.I, майстра техдiльн"цi Зu.ородtlьоi А.п.

з 07.09 .202lo. по 10.09.20 21р(дата початку огляду) (даr,а завершення огляду)
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l

г|рQвели огляд житлового будинку за адресою:
l встановила, а саме

1чна. 27 -в

1 ЖитловИй будинОк, загЕUIЪна площа якогО станови.. ь 4521,10 кв
квартир - 116 штук.

м, кlлькlсть

2. Технiчний стан житлового бУд" нку та його прибулинковоТтерито piT:Пiд час проведення огляду житлового будинку Jф 27-В на вул Прирiчнiйкомlсlя tIеревlрила стан нес)п{их та огороджувальних конструкцiй, зовнlшнl тавнутрlшн1 стlни, стики, покрiвлю, пlдлогу , вlкна, дверl, системи ЦО, ГВП, ХВП,каналlзац11, л1фr", електрообладнання та прилеглу територitо
При цьому виявлено:

:

;

НайменуваннrI елемента Висновок про стан
елемента

технiчний
кцll

Примiтка

1 енти Вз cTaHlн
2 Фасади
a
J Стiни
4 BaHt стикиг
5 Пiдлога
6 По
7 Водостоки емо

В задо
В задовi
В задовiльно
в задовiльно
В задовiл

поточного
cTaFIl

cTaHl

cTaI I l

cTaI I l

cTaHi

8 Сходовi клiтки, сходовl
м

Потребують капlтального ремонту

Балкони,
(огородження

лоджii, ганки
балконiв i

лоджiй

В задовiльному
потребують поточного ремонту

стан1, rанки

l

l,

li
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1 0 Смiттепроводи
стовбури, шибери)

(клапани,

tr1

l

Смiттсзбiрнi камери
(водопровiд)

Водопостачання вiдсутнс у l пiд

l 2i BiKHa В задовiлъному cTaHi
!Bepi Потребують поточного ремонту до

смiттсзбiрноi камери
14 Вхiднi групи Потребують поточного ремонту
15 Козирки вхiдних груп Потребують поточно

Потребують поточIIоr,о ремонту

На реконструкцiТ

16 Електрообладнання
(щитова, мережi, булинкове
освiтлення)

17 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

18 Системи
оп€шення

центр€Lпьного В задовiльному cTaHi

i
l

1

9 Системи
водопостачання

гарячого Потребуютъ поточного ремонту

20
]

Системи холодного
водопостачання
i каналiзацii

Потребують поточного ремонту

2l Прибудинкова
(благоустрiй,
покриття)

територiя
асфальтове

В задовiльному стаrti

]

lil

Il

В задовiльному cTaHi (заваренi
завантажувальнi кJlап ани
25 .0з.202

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку ,\fu 27-В на вул, Прирiчнiй,
i

iаДовiльний. Житловий булинок придатний до експлуатацii в осiнньо-зимовий
перiод 2021' -2022 рокlв

Ш{ll
]

(оцiнка TexHiчного стану, висновок про готовнiсть до експл},атацiТ житлового булинку у
наступний перiод)

$ волошина Н.м

Члени KoMicii: iнженер 1-i категорii :i

*

j
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пу
iп ьНИ

Лаврентьсва T,I

Загородня А.П.Майстер техдiльницi

.Щата огJuIду (10) вересня2021 р.
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