
Акт
загальшого огляду житлового буjlllllк1,,

розта lIIовлllого за адресоtо: вул. Пpпpi.rIr:r,27-Il

Загородня А.П. КП <Керуюча комllанiя з

обслуговуваIlIlя житлового
фоlrду Оболо}lського райоrrу
м. Киева)),
од-505

(П.l.П. майстра)

(HtrlBa влtконавttя пос.ltl,г)

Копliсiя ОД-505 у складi: головного iнженера Во.тсllltинсlТ H.!I., irrlteHepa l-i
категорii ЛаврентьевоТ T.I, майстра техдiльницi Загоро.цllьо r' А.П.

по 22.04,2022r>
('ltttTa завс;llllе н н я огJlя:,l\,)

прове-ца огляд житлового булинку за адресоIо: вул. Прrл рiчна, 27-В
lвстаIIовила:

l. ЖИТЛОвиЙ бУДинок, загальна площа якого cTaнoi]llTb 4521,10 кв. м, кiлl,кiсть
квартир - 116 штук

2. Техlliчний cтarr житлового булинку та його прибуi tlr ll ко lзот тсритоllii:
Пiд час проведення огляду житлового булинку Nlr 27-I] на вч.]. ГIрирiчнiii

комiсiя перевiрltла стаЕ нес)лих та огороджувальних коtlс,груr<rtiл], зовtlitLllli та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлIо, пiд.цогу, BiKHa, две1-1i. cllc,I с},rи L[O, l-t]п, XBIl.
каналiзацii, лiфти, електрообладнання та прилеглу тери горirо.
При uьому виявлено:

Висновок
елеI\,1ента

в задовiльнолл cTarl l

В задовiльном cTatIl

про технiчниЙ cTatt JПplrrriTKa
KorI Kl ll i) бу;! I.IHK

В задовiльном cтatIl
В задовiльном -l-В задовiлыrом Cl,aI l

Пот
В задовiльном C,l,atll

еб }о,гь поц9lцl|9 р9]щн]у l _
потребуrо,гь Klt гl l,гаJlьного

eI{otI

В задовiльному с,гаtтi. гilнк1.1

по,гребчtо,l,ь потоIII lol о I)e\loHT\

L_

N
зlп
l

найлтенчвання

tDунда;rтеtIти

еле\,lента
(кон кцii) буди

Фасадlr
_J CTiHlr
4 Герплетизованi стики
_5 Пiдлога
6 Покрiвля
7 I}одосr,оки
8 Сходовi

rларшIi

клlтки, сходовl

Балкони, лоджii, ганки
(огородlttення балконiв i
_тоджiй)

l0

9

Смiттспроводи (клапани,

ури, шибери)сl,ово В задовiльному cTarr i (завареrri
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заван гажчваJlы{l кJIапаIll1
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Слtстеми
опалення

Llентра-цьногоlб

l9 Систепли
водопостачання

гарячого

20 Системи
водопостачання
iканалiзацii

хо.iIодного

] Прибудинкова
(благоустрiй,
lrокриr,гя)

територlя
асфальтове

Потребус
проведення на лаголжчI]а_ц ьн и х
обiт пiсля модо н i:з aitii

В задовiльному стагr i

Потребують поточного peNloнTy
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Висновки Koпricii: технiчний стан житлового будинкl,Л9 27-В на вул. I1рирiчпiй.
задtlвi.,l l,ttи й. )l(итловий булинок придатн!tл"t llo експлуатацii в lзесняrtо-лiтlriii перiол
2022 року.
(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до ексrlлуаl,ацii житлового б5,линк1
наступний перiол)

l-оловll Kob,ricii: головний iнженер ОД-505 Во.lrошина Ll.NI

LIлени KoMicii: iнженер 1-i категорii i Лаврентьсва 'I'.I

Майстер техдiльницi Загоllодtlя A, I I.
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f{aTa огляду <22> квiтня 2022 р.


