
Акт
загального огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: вул. Прирiчна, l7-Г

(нirзва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя ОЩ-505 у складi: головного iнженера Волошиноi
Н.М., iнженера 1-i категорii ЛаврентьевоТ T,I, майстра техдiльницi ХлсбнiковоТ
в.о.

з 16.09.2021р. rro 20.09.2 021р.
(дата початку огляду) (дi.i l,a ]ttl]ершення огляду)

Провела огляд житлового будинку за адресою
i встановила, а саме:

1

КП <<Керуюча компанlя з
обслуговування житлового

фоттду Оболонського району
м. Кисва>>,

о

lчна 11-г

Хtитловий будинок, заг€uIьна площа якого становить В548,60 кв. м, кiлькiсть
квартир -|4З штук.
На прибудинковiй територii розмiщуеться 1 дитячий майдан.rик.

(перелiк елементiв благоl,стlэtltо )

2. Технiчний стан житлового булинку та його прибулlrtllсовоТ територiТ:
Пiд час проведення огляду житлового булинку Лr: l7-[' lTa вул. Прирiчнiй комiсiя

перевiрила стан несучих та огороджувальних KoHc,I,pyKltiй, зовнiшнi та внутрiшнi
стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи I IO, I-ВП, ХВП, каналiзацii,
лiфти, електрообладнання, дитячого майданчика та приJlеI-лу територiю.
При цьому виявлено:

Висновок про технiчний стан
елемента кон кцll б
В задо cTaHl
В задовiльно cT,aHl

В задовiльно c,litHl
В задовiльно cr aHi
в задовiльно с,гitнl
п б капlтаJI1,1{оI ,() 

ре IvIO

6 пoTOLlHoI,o ремо

].lчо

lзlп
Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Примiтка

1 Фундаменти
2 Фасади
аJ Стiни
4 Герметизованi стики
5 Пiдлога

Покрiвля
] Водостоки
8 Сходовi клiтки, сходовi

маршl
Потребують капi,l,альl lого ремонту

]

Хлсбнiкова В.о.
(П.LП. майстра)
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В задовiльному cTaнi

В задовiльному cl aHi

В задовiльному c,raHi

Висновки KoMiciT: TexHiчний стан житлового булlrнкl JYl 17-Г вул. Прирiчнiй та
дитячого майданчика - задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуа тац11
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9 Балкони, лоджii,
(огоролження балконiв
i лоджiй)

rанки В задовiльному cTaHi

В задовiльному cT,aHi
(завантажувальн i клаl laI i l.t

смiттспроводу заваре н i

14.04.2020
Вiдсутнс водопостачання в \,З,4
пiд.

10 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

1l Смiттезбiрнi камери
(водопровi D

|2 BiKHa
1 J Щверi Потребують поточного ремонту

о м в

1 
14, Вхiднi групи Потребують поточного ремонту

1-4 пiд
15 Козирки вхiдних груп Потребують поточного ремонту

l -4 пiд
Потребус потоtl [lo I-o l)eNloI]Ty

16 Електрообладнання
(щитова, мережi, булинкове
освiтлення)

17 Лiфти (машиннi примiщення,
машинних

Працюють в пасIтортlIому режимi

В задовiльному с,ганi

В задовiльному cTaHi

18 Системи
опалення

центрЕLлъного

19 Системи
водопостачання

гарячого

i29 Системи холодного
водопостачання
iканалiзацii

2\ Прибудинкова
(благоустрiй,

територiя
асфальтове

иття
22 Щитячi майданчики
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(ofiiHKa TexHi

в осlнньо-зимовий 1од 2021-2022 poKiB.

п
чного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii житлового булинку у наступнийе|iол)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-505

Члени KoMicii: iнженер l -I категорii

Майстер техдiльницi

,Щата огjulду (17) вересня 2О2|р.

, l-/,,,,.,

l7

олошина Н.М

ентьсва T.I
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Хлсбнiкова В.о.

В заловiльному cTaHi

примiщень)


