
Акт
загального огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: вул. Прирiчна,9-А

КП <Керуюча компанiя з
обс.тryговування житлового
фонду оболонського району
м. Киева>,
од_505

(назва виконавця послlт)

Комiсiя од-505 у складi: головного iнженера Волошиноi Н.М., iнженера
категорii Лаврентьевоi T.I, майстра техдiльницi Хлебнiковоi В.о.

1-i

з27.09.2022 по 30.0 9.2022 L
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою: рирiчна.9-А i встановила:вул. П

1. Житловий будинок, зzгаJIьЕа площа якого становить б835,50 кв. м, кiлькiсть
квартир - 107 шryк.
На прибудинковi територii розмiщуеться дитячий та спортивний майданчик

2. ТехнiчниЙ стап житлового будинку та його прибудинковоi територiI:
Пiд час проведення огляду житлового будинку ль g_Д 

"u 
вул. Прирiчнiй комiсiя

перевlрила стан нес)лих та огороджувдIьних конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi
стlни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, двepl, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii,
лiфти, електрообладнання та прилеглу територlю.

и цьо виявлено:
Ns
з/п

Найменування елемеЕта
кон цl б

Висновок про технiчний стан Примiтка

1 аменти В задовiльно cTaHl
2 Фасади В задовiльно стан1
J Стiни В задовiльно cTaHl
4 етизованl стикиг В задовiльно cTaHl
5 Пiдлога льЕому cTaHi в лiфтових

мо

В задовi

6 По моп еб
7 Водостоки По поточного емо
8 одовi клiтки,сходовi

ма ш1

Сх Потреб
1-3 пiд.

ують капiтального ремонту

9 ганкиБалкони ,лоджii В задовiльно стан1

Хлебнiкова В.о.
(П.I.П. майстра)

D.

елемента (конструкцii) будинку

холах потребу€ поточного

поточного

1иъ



(огородження балконiв
r лоджlи

В задовiльному
(заваренi завантажувальн1 кJIапани

cTaHi

2з.04.202

Смiттепроводи (клапани,

стовбури, шибери)
10

Вiдсутне водопостачання у
2 3 пiд.

Смiттезбiрнi камери
овводо

ll
емокапlтаJIьногоп ебBiKHa|2

емопоточногоПовеlз
Потребують поточного ремонту
пlд.

|,2Вхiднi групи|4

В задовiльно cTaHlки вхlднихКоз15
Потребуе поточного ремонтуЕлектрообладнання

(щитова,мережi,будинкове
освlтлеЕЕя

16

Працюють в паспортному режимlЛiфти (машиннi примirпення,
lщеньдве l машинних п

|,7

Потребуе поточного ремонтуСистеми центрztльного
опалення

18

Потребуе поточного ремонтуСистеми гарячого
водопостачання

19

Потребуе поточного ремонтуСистеми холодного
водопостачання
i каналiзацii

20

В задовiльному cTaHiПрибудинкова територiя
(благоустрiй, асфа.пьтове

по

2|

в ,пснов*и KoMicii: технiчний стан житлового булинку

на вул.Прирiчна,9-А-задовiльн ий. Житловий будинок придатний до експлуатацll в

ociнHbo - зимовиЙ пер iод2022-202З роKlB.

оцiнка технiчяого стану, висновок про готоBHicTb до експлуатацl i житлового булинку у
наступний перiол)

(

.]'J

ý |."

оБсл вуючА
дl ошина Н.М.

ъ

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-505

tIлени KoMicii: iнженер 1-i категорii

Майстер техдiльницi

рентьева T.I.

Хлебнiкова В.о.

a

Дата огляду <30> вересня 2022р.




