
Акт
загального огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: вул. Прирiчнаrl7-Щ

Х.iлебнiкова В.о.
(П.I.П. майстра)

КП кКеруюча компанiя з

обслуговуRання житлового
фонду Оболонського району
м. Кисва>,
од_505

( t tазва ви Kot tавuя пt,lс.,lуг)

з 16.09.2021р. п 2
(дата початку оглялу) (да,t а завершеtIltя огляду)

пцовела огляд житлового будинку за адресою:
1 Чстановила, а саме:

i

1. Хtитловий будинок, заг€Lльна площа якого становить 71 795,40 кв. м,
квартир -I79.

На прибудинковiй територiТ розмirrдуеться 1 спорl,иRниii майданчик

вул. Прирi,тна.l7- д

кlльi(lсть

(пере.п i к е,цемсt tTiB б.л?lго),стр()I() ]

2. Технiчний стан житлового будинку та його прибyдиtlttовоТ територii:
Пiд час проведеннrI огляду житлового будинку JYg l7-1l на вул. Прирiчнiй, комiсiя

перевiрила стан несучих та огороджув€Lльних конструкiцiй. зовнiшнi та внутрiшнi стiни,
стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГIJl], ХВП, каналiзацiТ, лiфти,
електрообладнання, спортивний майданчик та прилеглу теlэиторiю.

При цьому виявлено:

JYg

зlп
Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Примiтка

1 Фундаменти

2 Фасади

J Стiни
4 Герметизованi стики
5 Пiдлога
6 Покрiвля
,7 Водостоки
8

]

Сходовi
маршi

кJIlтки, сходов1 Потребують капiт,trлыtого ремонту
( в 5 пiд'iЪдi- виконаний поточний
ремонт 1-2 поверху)

Балкони, лоджii, rанки
(огородження балконiв i лолжiй)

В задовiльному с-гlrнi

в задовiльно с,ганl
в задовiльно с гi.iн1

В задовiльно с,ганl
В задовiльно с,ган1

п, поточI{ого

задовiльному cTaHiв
п поточт{

(ганки

|liii|
I
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Комiсiя ОД-505 у складi: головного iнженера Ro_tolttl.tlIoT Н.М., iнженера 1-Т

категорiТ Лаврентьсвоi T.I, майстра техдiльницi Хлсбlr]коlrоl' IJ.O.

]]

Висновок про технiчний стан
елемента (констру кцil )_фrдццц1
В задовiльному стirнi
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10 Смiттспроводи (клапани,

стовбури, шибери)

JUlJUлy рс
1l Смiттсзбiрнi камери

(волопровiл)

т2 BiKHa В задовiльному cTaHi
1з Щверi Потребують поточного ремонту (1-

5 пiд., окр!м дверей в МП)
14 Вхiднi групи Потребують потоtIного ремонту (1-

5 пiд.
В задовiльн cTilHl
В задовiльному cтltHi

Працюють в пacllop,lIloмly рея<имi
lM лl в 1пi.,

',)В задовiльному с,ганi

В задовiльному с,ганi

15 Козирки вхiдних груп
16 Електрообладнання (щитова,

мережi, булинкове освiтлення)

|7 ЛiфТИ (машиннi примiщення, лверi
машинних примiшень)

18 Системи
опалення

центр€L.Iьного

19 Системи
водопостачання

гарячого

2с, Системи холодного
водопостачання i каналiзацiТ

В задовiлъному cTaHi

i,27 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове покриття)

22 Спортивнi майданчики

В задовiльному c,l,aHi
(завантажувальн i l.JIaI l ill I и

cMl завi-l i25.0з.2020
Водопостачання вiлс1, гtlс (1,2,4,5

Асфальтове покриття потребуе :

капiтального ремо нту (ztорiжки
вздовж будинку, гIотоI I IIого

емо оiЪд пс-ре/{ 1-2 lriд
В задовiльно cTtlHl

Висновки KoMiciT: технiчний стан житлового будинку }t! 17-Щна вул. Прирiчнiй та
спортивного майданчика
в осlнньо-зимовии перlод

- задовiльний. Житловий бу.lинок придатний до експлуатацiТ
202|-2022 poKiB.
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(ouiHKa TexHi чного стаку, висновок про готовнiсть до експ.цуатацii хiи,t,.rовоI,о б1,.лиrrку у наступний перiол)

Голова KoMiciT: головний iнженер ОД-505

Члени KoMiciT: iнженер 1-Т категорiТ

Майстер техдiльницi

ошина Н.М

рентьсва T.I
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Дата огляду (20) вересня 202lp

с:бнiкова В.о


