
Акт
загального огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: вул. Прирiчна, 19-В

хлсбнiкова В .о. КП <<Ксруюча компанiя з
обслуго вування житлового
фоrr.11, Оболонсъкого району
м. I(исва>>,

од_505

(П.I.П. майстра)

(назва виконавця послуi)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя ОЩ-505 у складi: r,оловного iнженера Волошиноi
YJY, iНЖеНеРа 1-Т КаТеГОрii Лаврентьсвоi T.I, майстра техдiльницi хлсбнiковоi
в.о.

з 16.09.2021o Il 0.09.2
(дата початку огляду) (дti la заtзс.ршення оглялу)

Провела огляд житлового булинку за адресою: ПрирBYlt iчна,19-В
l встановила,а саме:

1, Житловий будинок, загЕuIьна площа якого становить 4778,60 кв. м, к!лькiсть
кчартир -1lб штук.

2. Технiчний стан житлового будинку та його прибуллrнковоi територii:
Пiд час проведення огляду житлового будинку J\Ъ i9-B ,ru uyn. Пр"рiчнiй, комiсiя

перевiрила стан несучих та огороджуваJIьних констРУкцiй, .Ь"r,iш"i та внутрiшнi
стiни, стики, по_крiвлю, пiдлоry, BiKHa, лверi, системи I]o, гвП, хвп, ка*rЬЬuцiТ,
лiфти, електрообладнання та прилеглу територiю.
при цuому виявлено;
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4i, стики
5 Пiдлога
6 Покрiвля В задовiльному cTaHi
7 Водостоки
8 Сходовi клiтки, сходовi

N{ерщi
9 Балкони, лоджiТ, Ганки

(огоролження балконiв
l лоджlи

Висновок про ,гехltiчний стан Примiтка
елемента конс
В задовiл cl,aHl
в задовlльному c],aнl
В задовiльно cl,aHl
В задов cTaHl
В задовiл cтaHi

i) qyдин

п б ь floToLlHoI,o емоРl
Потребують Kat l i,t альн()I-о ремонту

В задовiльном) cT,aHi (ганок
потребус по.точIIо г о 1leMorrTy)
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10 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

|2 BiKHa
13 Щверi

l4 Вхiднi групи
15 Козирки вхiдних груп
1б Електрообладнання

(lцитова, мережi, булинкове
освiтлення)

l 7 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

В задовiльному cTaнi,
(завантажувальнi клапани

В одопостачання в iдсl"гнс

В задовiльному cl,aHi
Потребують поточIlоl-о ремонту

дверей в N'lll i rli.tBa,rl

В задо"ЦrцgIчIу cl,aHi
Потребус поточноI,о ремонту

Працюють в пасII()ртI Iо]\,ry режимi

зав

(oKpiM

,?р9цl l8,03.2q20)

)

cMl

18 Системи централгIьного
опалення

В задовiльному cTaHi

19 Системи гарячого
водопостачання

20 Системи холодного
водопостачання
i каналiзацii

2l Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

В задовiльному cтaHi

В задовiльном), c,laHi

В задовiльному cT,aHi

Вйсновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку j\Ъ 19-В на вул. Прирiчнiй,
- задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатацii в осiнньо-зимовий
перiод 2021 -2022 poKiB.
(оцiнка
перiод)

технlчного стану, висновок про готовнlсть до експлуа,I,ацiТ житлового булинку у наступний

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-50 I]олошина Н.М

Члени KoMicii: iнженер 1-i категорii Лаврентьсва T.I

Майстер техдiльницi Хлебнiкова В.о.
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.Щата огJuIду (16) вересня 2021р.
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