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Акт
загального огляду житлового булинку,

розташованого за адресою: вул. Прирiчнао 19

КП <Керуюча компанiя з

обслуговування житлового
фоIrлу Оболонського району
м. Кисва>>,

од_505
(нззва виконавця послуг)

IVIи, що нижче пiдписалися, комiсiя О1-505 у складi: головного iнженера ВолошиноТ
Н.М., iнженера l-i категорii Лаврентьсвоi T.I, майстра техдiльницi Хлебнiковоi
в.о.

з 16.09.2021ц цо 2QO9 2021р
(дата початку огляду)

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

(дата завершення оглялу)

1. )tитловий буlинок, загzUIьна площа якого стаI{овить З4269.70 кв. м, кiлькiсть
квартир - 540 штук.
На прибудинковiй територii розмi щуються 1 дитячий та l сгrtlртивний майданчики

(перелiк елементiв благоусr,ро ro)
2. Технiчний стан житлового бупинку та його прибулиltlсовоТ територiТ:

пiд час проведення огляду житлового булинку }'ч 19 lra вул. Прирiчнiй комiсiя
перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкrtiй, зовнiшнi та внутрiшнi
стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, систеN{и I tO. гвП, хвп, каналiзацii,
лiфти, електрообладнання, дитячий, спортивний майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

Висновок про технiчний стан
елемента кц] б
В задовiльному cTaHi

Потребують поl,о LlHo 1,o ре\,1онту

Потребують капiтального ремонту
1-16 пiд.

В задовiльному cTaHi (ганки
потребують потоLIIIого реп,тонту)

хлебнiкова В.о
(П.I.П. майстра)

вул. rlpирiчна, 19
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Найменування елемента
(конструкцiЦбулинку

Примiтка

l Фундаменти

2 Фасади
aJ Стiни
4 Герметизованi стики
5 Пiдлога
6 Покрiвля
] Водостоки

Сходовi
маршi

клlтки, сходовl

9 Балкони,
(огородження

лоджl1, rанки
балконiв i

)лоджlи
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Потребують поl_оч]ц] сl реч9дlу
Л .едqдц!ч9*}- 9,1ацi _--
Потребують поIо чц9rl) рс чgдll_
Д ,едgдцдд9щr сl ацi

поточного рсмонту
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10 Смiттспроводи
стовбури, шибери)

(клапани, В задовiльному cTaHi
(завантажувальн i клапани
смiттспроводу заваренi
l8.0з ,2020

Смiттсзбiрнi камери Водо постачання вlдс\,,I-нс (2-l 5
в пlд.

BiKHa В задовiл cT,aHl
lBepi Потребують поточного ремонту

та пiдвал(oKpiM дверей в МП
2 8 1 З пiд'iздiв

Вхiднi групи Потребують поточного ремонту
1-16 пiд

Козирки вхiдних груп Потребують поточFIого ремонту
1-16 пiд

Електрообладнання
(щитова, мережi, булинкове

Потребуе поточного ремонту
освlтлення

Лiфти (машиннi примiщення, Прuцо ють в паспортIttlму режимiмашинних 1щень
Системи
опаJIення

центрального В задовiльному c-гaHi

Системи гарячого
водопостачання

В задовiльному cTaHi

Системи холодного
водопостачання
iканалiзацii

В задовiльному ст
-',aHl

Прибудинкова
(благоустрiй,

територlя
асфальтове

Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв
с портивнi майданчики
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]1 Асфальтове покриття частково
потребуе поточного ремонту

В задовiльному cT.aHi

Потребус поточноI,о ремонту
о жа 2 сiтчас тlдаiрц!

Висновки KoMicii: TexHi чний стан житлового булинку J\Ъ 19 на вул. Прирiчнiй,
дитячого майданчика - задовiльний. Спортивний майданчик -потребус поточного
ремонту огорожi ( пошкоджена ciTKa 2 сiтчатих карт). )Itитло
дое в осlнньо-зимовий перlод 202| -2022 KIB

вий будинок придатний

(оцiнка технiчнgго стану, висновок про готовнiсгь до експлуатацii житлового булинку у наступнийпер1 од)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-505

Члени KoMicii: iнженер 1-i категорii

Майстер техдiльницi

олошина Н.VI

ентьсва l-.I
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_lIсбнiкова В.о
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