
Акт
загального огляду житлового булинку,

розташованого за адресою: вул. Прирiчна,31

КП <Керуюча компанiя з

обслуговування житлового

фонду Оболонського району
м. Кисва>,

(l1.1,Il, майстра)

о -505
(на]ва виконавця п(хлуг)

Комiсiя ОД-505 у складi: головного iнженера Волошиноi Н.М., iнженера l-T

категорii Лаврентьсвоi T.I, майстра техдiльницi Мелiкаевоi З,М.

з l9.04.2021 ло 22.04.2021
(лата почагку оглялу) (Iата завершсllня оl,jlяд},)

Провела огляд житлового будинку за адресою: вул. Прирiчна, 3l
l встановила, а саме:

1. Житловий булинок, загчшьна площа якого становить 5792,60 кв. м
квартир - 79.

На прибудинковiй територii розмiщуеться l дитячий майданчик

кlлькlсть

(лсрелiк елсментiв б-rlагоустрою)

2. Технiчний стан житлового будинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду житлового булинку Ns 31 на вул. Прирiчнiй. комiсiя

перевiрила стан несучих та огороджувЕlльних конструкчiй, зовнiшнi та внутрiшнi
стiни, стики, покрiвлю, пiллогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, канаrriзацiТ,

лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

N9

з/п
Найменування елемента
(KoHcTpyKuii) булинку

Висновок про технiчний стан
елемента (KoHcTpyKui удинку

Примiтка

l Фундаменти В задовiльному cTaHi

) Фасади В задовiльном cTaHl

J Стiни В задовiльному cTaHi

4 Герметизованi стики В задовiльно cTaHl

5 Пiдлога В задовiльному cTaHi

Покрiвля В задовiльному cTaHi
,7 Водостоки По б ють поточного емо
8 Сходовi

маршi
клlтки. сходовl Потребують ремонту капiтального

9 Балкони, лолжii, ганки
(огоролження ба,rконiв i лолжiй)

В задовiльному cTaHi

l0 Смiттепроводи (клапани,

стовбури, шибери)
Потребують поточного ремонту

Мелiкасва З.М.

6

характеру



ll Смiтгсзбiрнi камери
(водопровiд)

В задовiльному cтaнi

l2 BiKHa В задовiльному cтaнi
lз !Bepi Потребують поточного ремонту
l4 Вхiдна група Потребують поточного ремонту
l5 Козирок вхiдноТ групи Потребують поточного ремонту
lб Електрообладнання (щитова,

мережi, булинкове освiтлення)
Потребують поточного ремонry

1,7 ЛiфТИ 1"ar"""i примiщення, лверi
машинних примiщень)

Прачюють в паспортному режимi

l8 Системи центрarльного
опалення

l9 В задовiльному cTaHi

20 Системи холодного
водопостачання i каналiзацii

В задовiльному cTaнi

21 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтоае покриття)

Асфальтове покриття
капiтального ремонry

потребу€

1) !итячпй майданчик
(обладнання дитяч их майланчикiв)

Потребlrоть поточного ремонту

Висновки KoMic[i: технiчний стан житлового будинку Np 3l на вул. Прирiчнiй та
дитячого майданчика - задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатацiТ в
весняно-лiтнiй перiод 202 l року.

(orliHKa,гсхltiчtltlго стан}, висlФвок llpo l,()товнiс,гь до с Сry,циtlку } llacl) IIний llcpio]()

Голова KoMiciT: головний iнженер ОД-505 ошина Н.М

Члени KoMiciT: iнженер l-T категорii рентьсва T.I

Майстер техдiльницi елiкаева З.М.

Щата огляду к20> квiтня 2021 р.

Фо

о у
я л

'ъ
л

л],

/оk
lt

2
з

В задовiльному cTaHi

Системи гарячого
водопостачання


