
Акт
загального огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: вул. Прирiчна,27-В

м КП <Керуюча компанiя з
обслуговуванIuI житлового
фонду оболоЕського району
м. Киева>,
од_505

(П.I.П. майстра)

(назва виконавця послlт)

Комiсiя ОД-505 у складi: головного iнженера Волошиноi Н.М.,
категорii Лаврентьевоi T.I, майстра техдiльницi Мелiкаевоi З.М.

iнженера 1-i

з 03.10.2022р. по 03.10.2022p.
(лата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою: вул. Пр lчна 2 -в
1 встановила:

1. Житловий будинок, заг€lльна площа якого стаЕовить 452|,|О кв. м, кiлькiсть
квартир - 116 шryк

2. Технiчний стан житлового будинку та його прибудинковоi територiI:
Пiд час проведення огляду житлового будинку Ns 27-В на вул. Прирiчнiй

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи цо, гвп, хвп,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

Ns
з/п

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) будинку

Примiтка

1 Фундqменти В задовiльному cTaHi
2 Фасади В задовiльному cTaHi
J Стiни В задовiльн омч стан1
4 Герцетизованi стики В задовiльно cTaHl
5 Пiдлога В задовiльно cTaHl
6 Покрiвля В задовiльно Mv cтaнl
7 Водостоки Потребують поточного ремонту
8 Сходовi клiтки, сходовi

ма шl
Потребують капiтального
ремонту

Балкони,лоджii,ганки
(огородження балконiв i
лоджlи

В задовiльномо станi,rанки
потребують поточЕого ремонту

10 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери) В задовiльному cTaHi (заваренi

9



завантажувЕLпьнi клапани
25.0з.2020

l1
водо в

Водопостачання вiдсутнс у 1

пlд.
l2 BiKHa В задовiльно
lз {Bepi Потребують поточного ремонту

до смiттезбi ноi кам и
|4 Вхiднi пи По поточного
15 к ки вхlдних п поточного мо
16 Електрообладнання

(щитова,мережi,будинкове
освlтлення

Потребують поточного ремонry

l7 Лiфти (машиннi примiщення,
l машинних щень

працюе в паспортному режимi

18 Системи центраJIьного
опшIення

В задовiльному cTaHi

19 Системи гарячого
водопостачання

Потребують поточного ремонту

20 Потребlтоть поточного ремонту

2l Прибулинкова територiя
(благоустрiй,асфальтове
по ит,гя

В задовiльному cTaHi

Висновки KoMiciI: технiчний стан
задовiльний. Житловий будинок

житлового булинку Ns 27-В на вул. Прирiчнiй,
придатний до експлуатацiТ в осiнньо-зимовий

перiод2022-202З poкlB.
(оцlнка технlчного станУ, висновок про готоввiсть до
наступний перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-505

Члени KoMicii: iнженер l-i категорiТ

Майстер техдiльницi

l житлового булинку у

*в ошина Н.М.

Сl,

оьсл ючА
э

l"t

',

?

аврентьева T.I.

Мелiкаева З,М.

Е

.Щата огляду <05> жовтня 2022 р.

Смiттезбiрнi камери

cTaHl

ремонту

Системи холодного
водопостачання
i каналiзацii


