Акт

загалыlого огляду житлового

булtл tl

ку,

розташоваIIого за адресою: вул. Пpиpi,llta, 29

КП <Керуюча коNrпанiя

Загород ня А,П

з

обслуговування житлового
фонду Оболонського району
м. Кисва>,

(П.I.П. майстра)

од-505

(lrазва

Br tKcl

tt

авtlя

ll()c_-l},I,)

складi: головного iнженера Во,цоtl-tиноi FI.NI., irrlteHepa l-i
категорii Лаврентьевоi T.I, маЙстра техдiльницi Загородньоi А.П.

Комiсiя од_505

у

lro 25.04.2022

з 21 .04.2022р
(дата початку огляду)

(jla,t,a

Провела огляд житлового будинку за адресоIо: в
l встановила:

л.п

II

]

заверlttення

Е

ог,;I

яд1,)

29

LiI{a

Житловий будинок, заг€IJIьна площа якого cTaHoBIlTb l2 258,70 Klr. ll. Ki.rbKicTb
квартир - 180 штук,
I-Ia прибулинковiй територii р озмiщуються 2 дитячих та l спор,гивниЙ мiiЙданчики

l.

(перелiк елементiв благоус,l poro)

житлового будинку та його прибулlrIrковоi TeplrTopii:
Пiд час проведення огляду житлового булинку N 29 на вул. Прирiчlliй кошliсiя
перевiрила стан несучих та огороджува.цьних конструкlliй, зовнiшнi та BHyTpilxgi
стiни, стики, покрiвлю, rriдлогу, BiKHa, дверi, систеiчlи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii,

2. Технiчни1-1 cтarl

,r,ериторirо.
лiфти, електрообладЕання, дитячi, спортивний майданчики та прилегJ-lу
При цьому виявлено:

Найменування

N,r

зlп

елемента

(конструкцiТ) булинку

l

Фуtтдаплеttти

2

1

Фасалl
CTiHrr
Герметизованi стики

5

Пiдлога

r

-)

I

Висновок про

l,е\ I,Il rII"I11l.j cTaI
rtuii) бу ltинку
е"цеI\,IеIIта (коrIс
В задовiльном cTatti

В задовiльно
В задовi-цьно

в

В

задовlльно

7
I

8

9

I

Покрiвля
Водостоки
Сходовi к.]l1тки, сходовl
маршi
Бшlкогtи, лодя<ii, rанки

ll

cТaI

l

Гl 1рил,Ii,гка

l

cTal tl

лiфтових холах

по,г()tlII()го
6

cl,aI

l

потребус

eN,totI

1

В задовiльном cl]atll
Пот еб IoTb потоLIн()го р e\{oHTy
Потребують капir,а.l t,r to го pe}loHT),
В

заjlовiлыiоN,l

с,ган

l,

ган l(tl

|_l

l

l0

(огородження
лоджiй)
С

пtiттспроводи

балкояiв

i

(клапани,

стовбурll, lllпбсрlr)

ll
12

lз

В задовiльному cTatli
завантажувЕrльнi

(заваренi
клапаllлt

02.04,2020 р,)

Смiттезбiрнi камери
(волопровiд)
BiKHa

Потребують поточного peмotlTy.
водопостачаЕня вiдсутне 1,2 пiд.

I] задовi"rыIоrt ,cTaIIl
Потребчють поточного реj\lон,гч в
машивне примiщення 1 ,2,З,4,5
пiд.
ПОтребують
потоlIIIого реN,lоll,гy
1,2,З,4.5пiд.

!Bepi

|4

Вхiднi групи

]5

Козирки вхiдних груп
Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове

l(l

по,гребують потоtttlого pe\IollTy

L.

Потребуютьдоточного peN4ortTy
Потребують поточного ремонту

освiтлення)
17

Лiфти

l8

систеirли
центрaшьного
опалення
Сltстел,lи
гаряtlого
водопостачання
Систепли
холодного
водопостаtlаЕ}Iя

l9
20

]l
22

(плашиннi примiщення,
машинних
примiщень)
лверi

iканалiзацii
Прибудинкова
(благоустрiй,
IlO к ptrrrrr)

Дитячi

-J

Потребують лотоtltt ого
Потребують поточl{()го

pe;r<Itп,t i

_L
реN,tон,г),

ремонту

Потребують поточного ремонту

в задовiльнолту

територlя

cTatl

t
l

i

асфапьтовс

маЙданчики

(обладнання
майданчлtкiв)

Працrоrоть в паспор,гl{оN,tч

В задовiльному стаrli

дитячих

Спортивний майданчик

В задовiльно

с,гatIlI

l}исlIовltи KorriciT: технiчний стан )китлового будиtttrч N! 29 Htr Bv-,I Прирiчнiil,
l(итяtlltх та спортиl]ного майдан tlикiв - задовiльниr"t. )К tт.цов lI й бl,дlt t roK п рlлдатни й
до експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод 2022 року.
t

(оцirlка те
наступний

I-олова ltolricii: головний iнженер ОД-505

Во.rошина

tIлени KoMicii: it-tя<енер 1 -i категорii

Лаврентьева 1'.I

Майстер техдiльницi
Щата огляду <25> квiтня 2022 р.

I-T.IvI

Загородlrя А.П,

