
Акт
загального огляду житлового будlлlIку,

розташованого за адресоIо: вул. Прирiчllа,27

Заго о ня А.П.
(П.I.П. майстра)

'Кошtiсiя ОД-505
кhтегорii Лаврен

КП <Керуюча компанiя з
обслуговування житлового
фонду Оболонського району
м. Киева),
о -505

(дата завершення огляду)

(назва виконавtlя послуг)
у скJIадi: головного iнженера Волошиноi Н.М., iнженера l-i

тьевоi T.I, майстра техдiльницi Загородньоi Д.П.

з 18.04.2022о по 22,04.202
(лата початку огляду)

Провела огляд житлового будинку за адресою:
i встановила:
1. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 34 560,80 кв. л,t, кiлькiсть
квартир -540 штук.
На прlлбулинковiй терито pii розмiщуються 2 дитячих та 2 слортивних майданчика.

(перелiк елементiв благоустроlо)
2. Технiчний стан житлового будинку та його прибудrlllковоi Tep'Topii:

Пiд час проведення огляду житлового булинку Nq 27 на вул. Прирiчнiй колriсiя
перевlрила стан нес}п{их та огороджувальЕих конструкцiй, зоt]нlшн1 та внутрlшнl
cTlHI.1, стики, покрlвлю, пlдлоry, BtKHa, дверi, системи цо, гвп, ХВП, каналiзацii,
лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчикlr та прилеглу територiю.
п и цьо вrIявлено:
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клlтки, сходовl Потребують капiталыrого
ремонту 7,9 пiд. - поточгtий
ремонт 1-2 пов. проводився в
2021
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(водопровiд) Водопостачання вiдсутrlе
2,5,8,9,1 0-1 1,1 з,15,1 6. пiд'iздах

12 BiKHa В задовiльному cTaHi
lз flBepi Потребують замiни виходу на

покрiвлю 1,2,5,6,7,8,9,|0, 1 l, 12,
1З,14,15,1б пiд.

|4 Вхiднi групи Потребують поточного ре[{онту
8,14,15,1б пiд.

l5 Козирки вхiдних груп Потребують поточного ремонту
14, l5 пiд.

16 Електрообладнання
(щитова, r,repeжi, будинкове
освiтлення)

Потребують поточного ремонту

|,7 Лiфти (машиннi примiщення,
машинних примiщень)

Прачrоють в паспортному режимi

18 Систелtи
опалення

центрального Потребують капiтального pel\toнTy

19 Системи
водопостачання

гарячого Потребують капiтального peNIoHTy

Потребують капiтального peN{oHTy

)n Системи
водопостачання
iканалiзацii

хол одного

21 Прибудинкова
(благоустрiй,
покриття)

Асфапьтове покриття потребус
поточного ремонту бiля l 4,15,1 6
пiд'iЪдiв,

22 майданtIики
дитячих

В задовiльному cTaHi

Потребують капiтал ьrrого peNIoHTyZэ Спортивнi майданчики

Висltовки KoMiciT: технiчний стан житлового булинку Nl 27 на вул. Прирiчнiй,
дитячих та спортивних майданчи
до експлуатацii в весняно - лiтнiй

KtB - задовiльний. Житловий будинок придатний
перiод 2022 року,

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнi сть до експл\/а,l.аlliТ жltтлового бl,линку у
наступний перiод)

Голова Koмicii: головний iнженер ОД-505

Члени KoMicii: iнженер 1-i категорii

Майстер техдiльЕицi

/

Во"цошина Н.М

Лаврен,гьева T.I

Загородня А.П.

l

територiя
асфальтове

Щитячi
(обладнання
майданчикiв)

Щата огляду <<22>>квiтня 2О22 р.


