
Акт
загального огляду житлового б}лlлt ll ку,

розташованого за адресою: вул. Прирi.rнаr 29

КГI <Керуюча компанiяt з
обслуговування N{итл о вого
фонду оболонського райоrrу
м. I(лtсва>>,

од-505
назва виконавця послуг)(

l-T

з 07.09.202 1р titl 1 0.09.202l
(дата початку огляду) (.]iп tr завершення ог:rяду)

Провела огляд житлового будинку за адр Ilрирecolo: вул i.lHa,29
вс{тановила, а саме:

жtитловий будинок, загаJIьна площа якого cTaHoBI4тb 12 258,70 кtз. м. кiлькiстьквартир
На приб

- 180 штук.
удинковiй територii розмiшцуrо ться 2 дитячих та l спортивний майданчики.

',
.

перелiк елементiв благоус.гро rtl)

2, Технiчний стан житлового булинку та його приб1,.,tlлllковоi територiТ:
Пiд час проведеНня огляДу житлоВого будинку J\л 29 rra вул. Прирiчнiй комiсiяперевiрила стан несучих та огороджувальних Ko[Ic,Iplltrtir.i, зовнirr,,-rl ,u вlrу,грiшнiстiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHb, дверi, систеN,l}.I I [о, гвП, хвп, кана"гtiзаllii,лiфти, електроОбладнанНя, дитячi, спортиВний майДаFIчикрI та гIрилегJIу територiю.При цьому виявлено:

Висновок про технi.tний стан
елемента Ko}I Klltl б дин
В зад cTaHi
В задовiльно cTalll
В задовiльно cTat{l
в задовiльном cTarl i

Влi вих холах ll o-1,p замlни
В задовiльно cl,i.t}l l

ть потоLI tl(){,() о
Потребують капlта-,] l,i-l о го ремонту

В задовiлънопл1, cL агti,
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Найменування елемента
кон 1

Примiтка
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2
1J Стiни
4 етизоваIIt стикиг
5 Пiдлога
6 1вля
7 Водостоки
8 Сходовi клiтки, сходовi

шl
Балкони, лоджii, rанки
(огородження балконiв i потоtIIlого

ганки

_Загородня А.П.
(П.I.П. майстра)
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02.04.2020
Потребують потоLIFl() г.() ремонту,
водопостачання вщq}'] rlc 1,2 пiд
Вз овlльн cTaIl l

Потребують поточного ремонту

в задовiльному cr.zrlti

В задовiльному cтilrti

В задовiльн cl,ittl l

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового булин ку Jф 29 на вул. Прирiчнiй,та спортивного майданчикiв - задовlль ний Житловий булинок придатнийексплуатацii в осlнньо-зимовий iод2021 -2022 poKiB
цiнка технiчного стану, висновок про готовнlсть до експлуатацiт житлового буДИНКу унаступний перiод)

* ] KPAiHA
орА

В задовiльному c,tatti
завантажувальrri

(заваренi
клапани

Волошина Н,VI

Лаврентьсва 'I'.I

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-50

Члени KoMicii: iнженер 1-i категорiТ

Майстер техдiльницi
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поджrи

Смiттепроводи
стовбури, шибери)

(клапани,

11 мiттезбiрнi камери
в

с

2 BiKHa

lBepi поточIrого ремонту в
машинне примirцентrя 1,2,З,4,5
пlд.

Потребують

l4 Вхiднi групи

15 Коз
16 Електроо

(щитова,
освiтлення

бладнання
мережi, будинкове

|7 Лiфти (машиннi примiщення,
машинних

]8 Системи
опалення

центр€LгIьного

Системи
водопостачання

гарячого

поточl{ого ремонту

поточlI()r,() ремонту

Прuцrloть в пасtIоl) l l I()]\Iy peжlrMi

потоLIFIоI,о ремонту

IIO'I'OLt }It) i't) Il,г

() ремонту

Потребують

отп ,о L[Il оПотре бують

l 2 3,4,5пiд

Потребують

Потребують

Системи
водопостачаннrI
i каналiзацii

холодного

2l Прибудинкова
(благоустрiй,

територiя
асфальтове

lитячi
(обладнання
майданчикiв

майданчики
дитячих

Zэ майданчик

flaTa огляду ((09) вересня 2021 р.
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_ Загородrrя А.ГI
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