
Акт
заfального огJIяду житлового будl,t tt tty,

розташоваIlого за адресою: вул. Пplrpi,ttta, 9-Д

(l1.I.П. MaricTpa)

з 25.04,2022 р
(лата початку оглялу)

il1,1c l I,ги
(Dасади

I]ojtocToI<tt

It[I <Керуrоча колrrlаt t iя з
обслуговуваt{ня житJlового
(lo1-1ltv Оболоl IсьIiого райо}Iу
м. Киева>,
од-505

Заго я А.П.о

l l(опriсiя ОД-505 у складi: головного irtrKeHepa Во.цоlпl.tttоТ [[.}I., il,rl<errepa 1-i

; категорii Лаврентьсвоi T.I, майстра техдiльницi Загородrrr,оi Д.П.

(lrlt }lза BllKot tавtlя lttlcltl,t,)

lil"r]ыilсть

tto 29,0:1.2
(,,trгtlt за ве lltltc tl rtя ог:rя]tl,)

провела огляд житлового будинку за адресоtо: вул. il р]lрi]цlц 9-А i Bc,t,at t clBt.tlt а:

1. }Китловий будинок, загtLпьна площа якого становить 68З5,50 кв
KBapTrIp - l07 ш,гук.
IJa lrрl.rбУдинковi територii розмiщусться дитяLIий та сrtорl,!.Iвнltй п,rllйда rr.lltri

2. Техпiчпиl"l стаII житлового будlrrtку Tlt його прrtбулlt rl rtо rrtli тcpllTolrii:
Пiд час проведення огляду житлового булинку J\! 9-А rra B},rI. Г[рирiчlliii rtоirriсiя

rrеревiрила стаII несучих та огороджувалLних KoHc,r,pyltuiri. зtltllljrtltti Tl. tltlr гilitлlti
cTittlt, cTltKll, покрiвлrо, пiд_погч, BiKHa. лверi, c1,1cTe]\{II ll(). I'BIl. Xl]Il. rtlllrэ:ri,raltiT.
лiфти, електрообладнання та прилегл), територitо.
II lt Il ьо}1 вl.irtR.цеIIо:
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(огород;кеttня балконiв
iлодясiir)

l0 Смiтгепроводи
стовбури, пlибери)

(клilпани,

1l Смiтгезбiрrri камери
(водопровiд)

\2 ]] iKHa
IJ lBepi
\4 Вхiднi групи

lб

|,7 ЛitРти (лrаlrlи rr н i

_ (Ilc l IlllIxIllIlIIlx lI 1.1NlltцelIb

t l pt tпt iшtеttня,

l8 Сl-тстел.tи

олалеltня
цеЕlтрального

l9 Системи
в олоп ocl,atl aIi I j я

гаряtIого

20 |Cr.r.,n'r,
водопостаLIання
iканалiзацii

\о.гlо.l(l Iого
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В задовiльноплу cTar i i

(заваренi заванта)куl]il.-i 1,1 t i li-lзl Ia t t t t

2з.04.2020
Вiдсутне водолостачаil н,l v
2,З пiд.

ебгl ють капlтал1,Ilого р_сrl9д}_
Пот еб ють поточн()го pe]vl0r

-]
iTv

l5 Козлtркtл вхi;lних рруп

Прибудинкова
tб,lагtl5,сT,1liй.
покриr-гя)

Потребують поточного peMoHTy1,2
пiд.
Потребують поточного ремо}Iтч
1,2 пilt.
Потребчс поточноI,о ])c.\]oI I l\/

f Iрацlоlоть в пасtlо р,г I{()_\ll 1le;titlпli

В задоlзiльном1, cTa.tri

В задовiльному cTarr i

В задовiльному cTatti

Не вiдновлеrIо блаrrll,стр iГl пiсля
проведення робil II l1il I ti в l lI IIi al \ lIl
ПАТ < I(иiвене

територlя
асф.tпьтовс

го))

l}исltовкll rioMiciT: технi.lний стан я(итлового бY.,tltltltv Illl l]),л. Приlli.lllа, 9-r\
ЗаДОВiЛЬНИЙ. }КltТЛОВИЙ бУДиrrок придатний до екс пл\,а,l,а rt ii rl ociHtibo _ зltilrовиii
перiол 202 1-2022 poKiB.

1clilirltta rcxlti чного стану, вис}Iовок про готовнiсть до експ.rr.tггаllii -,l;l tт-rl()вого б,,,дttttкч )'
наступнlлй перiол)

', I] сl. rclllrrrrl 1.].\.I

L[леtrи KoMicii: illltteпep l-i каr.егорii jТaBlleHтbcBll 'I'.l

l-олова копtiсii: головний iHlteHep од-505. '

I\,1айс,гер 1 cx]:1i.,I bHI.1 цi Заt,о]lсljtttя Д П

ffaTa огляду <29> квiтня 2022 р.
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Електрообладнання
(цитова, ьtережi, будинкове
освiтлення)
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