
Акт
загального огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: вул. Прирiчнаr27

.п. KI1 <<Керуюча компаlriя з

обслчговуваI{I{я >ttplTJ] о вого
фоrl;1у оболонського району
м. I(ltcBa>>,

од-505

(П.I.П. майстра)

(назва виконавl{rt l lос.itчг)
од-505 у складi: головного iнженера Волошиноi н.м., iнхtенера l-i

i Лаврентьсвоi T.I, майстра техдiльницi ЗагородньоТ А.П.IT*[,o

] lз OZ.

Комiсiя

09,2021р.
(дата початку огляду)

ровела огляд житлового будинку за адресоюп

по l0 2 lB
(дата завершення огляду)

п lчна 2
l встановила,а саме:
1. х{итлОвиiт будИнок, загаJIьна площа якого становить -j4 560,80 кв. м, кiлькiсть
квартир -540 штук.
На вiй територii розмiщуються 2дитячихта 2 с rIортив}Iих майданчика

(перелiк елементiв благоус,гро r,э)

2. Технiчний стан житлового будинку та його прибулиlrковоi територii:
Пiд час проведення огляду житлового будинку NЬ 27 на вул. Прирiчнiй комiсiя

перев1 рила стан несу{их та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi та вну.грiшнi
стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи LIO, гвП, хвп, каналiзацii,
електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та прилеглу територiю.

виявлено:
Висновок про технi.iний стан
елемента кцl D
В задовiльно. cTaIl l

п поточного [) е1\{о

поточного t,\,Io

В задовiл стан l

В задовiльн стаtI l

п капlтальIIоI,()

Потребують капiталыJого
ремонту 7,9 пiд, - по,гочний

ремонт 1-2 пов. проводився в
2021
В задовiлътIому cTaHi,
потребують ремонт)/

ганки

В задовiльномч cTaHi,
завантажувальнi KJlaI]itllи заваренi

Ng
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Найменування елемента
(конструкцii) будинку

1 Фунд?менти
2 Фасади
3 Стiни
4 Герметизованi стики
5 Пiдлога
6 Покрiвля
7 Водостоки
8

I

l

Сходовi клiтки, сходовi
маршi

9 Балкони, лоджii, ганки
(огоролження балконiв
i лоджiй)

l0 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

11 Смiттезбiрнi камери
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Потребують поточного ремонту



(водопровiд) одопостачання вiдсутнс
5,16. rriд'iЪдах

в
110-1 1,13,12,5, 9

BiKHa Вз вlль cTaHl
Щверi

14 Вхiднi групи ебують пoToLIIloI.()

Потребують замiни вtlходу на
оп 1 5 6крlвлю 7 98)-, 0 2
1Jl l 4 5 6 пlд

Потр
,lб пiд8,14 l5

ремонт)/

l5 озирки вхiдних групк

ектрообладнання
(щитова, мережi, будинкове

Ел

освrтлення

поточIlоl.о ремонту

поточноt.о ремонту

|4 15 п
Потребують

Потребують

7 Лiфти (машиннi примlщення,
машинних

Системи
опаJIення

центрЕLлъного

19

постачання
гарячого

водо
Системи

20
водопостачання
iканалiзацii

холодногоСистеми

2l Прибудинкова
(благоустрiй,
покриття)

територlя
асфальтове

в паспортrIому режимi

капlтального ремонту

ують капiтального ремонту

Потребують капiтал bLl о 1,o ремонту

покриття потребус
поточного ремонту бiля l4,1 5,1 б
пiд'iЪдiв.

Потреб

Працюють

Потребуютъ

Асфальтне

!итячi
(обладнання
майданчикiв

майданчики
дитяtIих

задовlльному cTattiв

портивнi майданчикис Потребують капi тальгl ого ремонl,у

висновки koMicii; технiчний стан житлового буДитrку J\b 27 на By.Tr. прирiчrriй,дитячих та спортивних майданчикiв - задовiлыtий. }Ки,г;rовий бУдинок придатнийдо тацii в осiннъо - зимовиЙ перiод 2021-2022 pot(lB
(оцiнка TexHi чного стану, висновок про готовнiсть до експ_,l\ aTaltiT жlлтлового булинку унаступний

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-505 волошина Н.м
Члqни KoMicii: iнженер 1-i категорii Лаврентьсва'Г.I

Майстер техдiльницi
1

дlп
оьспу ову

flaTa огляду (10) вересня 2021 р.

Загородня А.П.
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