
Акт
загального огляду житлового булинку,

розташованого за адресою: вул. Прирiчна, |7

Хл ва В.о КП <Керуюча компанiя з
обслуговування }китлового

фо"ду оболотlського району
м. Кисва>"
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(П.I.П. майстра)

( назtlа tlикtrttавця пt-lслчг)

Комiсiя од-505 у складi: головного iнженера Во,ttlLllинот н.м., iH>rteHepa 1-т
категорiТ Лаврентьевоi T.I, маЙстра техдiльницi Хлсбт,riковоТ t],O,

з 16.09 1р. по 20.09.202l р
(дата початку огляду) (дата зilверUiенltя оглялу)

провела огляд житлового булинку за адресою: Ha.l7
r встановиJIа, а саме

1 ловий будинок, заг€шьна площа якогО становиТь З4294,60 кв. м, кiлькiсть квартир
_540

На динковlи iT розмiщуються 2 дитя.tлrх Tlt l с II ортивний маiлданчики
(перелiк елемеltтi в благоустрокl)

2. Технiчний стан житлового будинку та його прибу-rиrtковоi територii:
Пiд час проведення огляДу житлоВого будинку ЛЬ |J на вул. Прирlчнiй, комiсiя

перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй. зовнiшнi та BHyTpitltHi стiни,
стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи цо, гвII, хвп, каналiзацiТ, лiфти,
електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та прилеr.лу територiю.

При цьому виявлено:

Висновок про технiчний стан
елемеI-Iта конс кц1l ди
В задовiльно стан1
По поточ F{oI,(,) C\,IO
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В задовiльно с гitн1

п, поточноI,о рем
в задовiльно с,гllн1

п е поточно г9-р9цо
CMIo

Потребують Kattiraлblt()I,() ремонту
(1-1б пiд.)
В задовiльному cTaHl (ганки

ПОТОLIНОГО eNlo
В задовiльному cTaHi
(завантажувальнi клаltlrни
см1 за i 0J.04.2020
Водопостачання вiдсу,гнс ( l, 3-1 2,

,]ф

зlп
Найменування елемента
(конструкцiТ) будинку

Примiтка

1 Фундаменти
2 Фасади
аJ Стiни
4 Герметизованi стики
5 Пiдлога
6 Покрiвля
] Водостоки
8 Сходовi клiтки, сходовi

9

l

Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i лоджiй)

10 Смiттепр оводи (клапаIл.r,

стовбури, шибери)

11

14-16 пiд

a
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вчл.
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12 BiKHa
13 Щверi

t4
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Вхiднi групи

]l5 Козирки вхiдних груп Потребують поточноI,о ремонту
1-1

Потребуе поточного ремонту

працююrь в паспортном\, режимi

В задовiльному с,гl,tнi

В задовiльному с,гltнi

В задовiльному с,ганi

Асфа,чьтове покриття частково

lб Електрообладнання (щитова,

|1 ЛiфТИ (машиннi прlтмiщення, дверi
машинних примlщень )

18 Системи центрального
опа-пення
Системи гарячого

опостачання
20 системи холодного

водопостачання l кан€Lп iзацiТ
2 1 Прибудинкова територiя

(благоустрiй, асфальтове покриття)

22 Щитячi майданчики Перед 1-4 пiд.- в задовiльному
cTaHi, перед 6-7 пiд. -потребус
доукомплект ВЦtt

2з Спортивнi майданчики

в задовiль с I ll}Il

Потребують по,l,очного
в N4ГI

ремонту,
о iM дв
Потребують поточного ремонту

1-1 6
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Огорожа потребче капlтчLпьного
емо сlтчастl кзр"|l1)_

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового бУДинliу Л,l l7 на вул. прирiчнiй та
дитяtIого майданчика - задовiльний. Сiтчастi карти (огороllса) спортивного майданчика

потребують капlт€Lпьного ремонry. Житловий будиrrок rrридатний до експлуатацiт в
осlнньо-зимовий перiод 202 |-2022 poKiB..
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(ouirtKa технiчного стану, висновок про готовIIlсть до експлуатацii ,Kl.rLloB()l о бу;tиlrку у trаступllий псрiол)

Голова KoMiciT: головний iнженер ОД-505

Члени KoMicii: iнженер 1-ТкатегорiТ

Майстер техдiльницi

олошина Н.М

рентьева T.I

rt,бнiкова В.о

]i]

]1l

.Щата огляду (17)) вепесня 2021р.

потребуе поточноI.о ре]\{он.гу
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