
Акт
загального огляду житлового буднIIку,

розташованого за адресою: вул. Прирi.llIа,l7-,Щ

Хлсбнiкова В.о.
(П.LП. майстра)

КП кКеруюча компанiя з

обс-пуговування житJIового

фонду ОболоIтського району
м. Кисва>,

8д5а5
(IIа]ва викоIlаsltя пофуг)

з 18.04.2022р.
(дата початку о.-1яду) (,]ата заверl]]еllIIя ог.lя.lу)

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

вул. При pi.rrla. l7-Д

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить ll795,40 кв. м, кiлькiсть
квартир -179.

На прибулинковiй територii розмiщуеться 1 спортивний майданчик
(перелiк елемеrtтiв благоустрою)

2. Технiчrlий стан житлового будинку та його прибудиtlковоi територiТ:
Пiд час проведення огляду житлового будинку N9 17-Д на вул. Прирiчнiй, комiсiя

перевiрила стан несучих та огороджув;Iльних KoHcTpyKшiti, зовнiшнi та внутрiшнi стiни,
стики, покрlвлю, пlдлогу, BtKHa, дверi, системll ЦО, ГВП, Хl]П, кана,]iзацiТ, лiфти,
електрообладнаннjI, спортивний майданчик та прилеглу територiю.

При цьому виявлено:

}1ъ

зlп
Найьtенування елемента
(конструкцii) булинку

1 Фундаменти

2 Фасади

J CTil tи
4 Ге ]\{е,гизованl стиклl
5 Пiдлога В задовiльном у cTarri
6 По lвля В задовiльном у cтatll
7 Водостоки
8 Сходовi

маршi
клlтки, сходовl

9 Балкони, лоджii, rанки
(огородження балконiв i лоджiй)

Висновок про технi.tни й стан Примiтка
елемента (конс кц1 .llIIl
В задовiльноплу cTaTIi

В задовiльноплу cTaTri

В задовiльном cTa}Il

В задовiльном cTaHi

По еб ть по,гочного c\IOIIT
Потребують капiта.-rьного ре]\rон,гу
( в 5 пiд'iЪдi- виконаний поточний
ремонт lJ поверху)
I] задовiльному с,га}I l

о

II еб lo1,I) Il о1,() LI н ого с\1()II

Комiсiя ОД-505 у скJIадi: головного iнженера RолошtиttоТ Н.М., irnKeHepa 1-i
категорii Лавренть€воТ T.I, майстра техдiльницi Хлебнiковоi В.О.

по 2|.04.2022р.

I

l

I

(rанки



П рацrоють в паспортноi\rу реяtимi
ок lNl лl а в lпiл.

висновкlл копliсiт: технiчний стан rttитлового б},j(ин ку lYч l7-! на вул. Прирiчнiй таспортивного майданчика - задовiльний, Житлов иil 6удlIнок придатний до експлуатацiТв весняно-лi тнiй перiод 2022 року.
(оцittка техttiчtlого cTall у, висlIовок лро готовltiсть до скслi)'атацji китлоl]ого б),.1иlIк) ), Ilacт) пIIий перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-505

Члени KoMicii: iнженер l-i категорiТ |

Майстер техдiльницi

волоrullна Н.м

аврентьева -Г.I

т0 Смiттспроводи (клапани.
стовбури, шиберlr)

В задовiльному cTalti
(завантажува,lьн i tсlап ан и
c]\{lTTe п ово 5 .03 .2020 )зава Hi2ll Смiттезбiрнi камери

(водопровiд)
одопостачання вiдсутне ( 1,2,4,5в

пiд.)
12 В iKHa В задовiльно стаtI1
lз .Щверi

|4 Вхiднi групи

l5 Кози ки вхlдних
16 Електрообладнання

динкове освiтленtи
(щитова,

о]\l

поточного реNrонту
пiдва,lыli приrtiщення.
KaMep1.1 та покрiв.rю,

отребуе поточ}Iого ремонl,уп

о lM дв ейвМП
Il () е () тIO п о о Ilт о оI,тр у е о]\,I Flр ту (

п5 lд
В задовiльнопl CTaI II

Потребують
( l -5 rliл.: в
смiттсзбiрнi

17 ТИ (машиннi лримiщення. лверi
l,лашинних прtrмiщень)
лiф

l8 Системи
опаJIення

центра-rIьного В задовiльному cTarri

l9 Системи
водопостачання

гарячого В задовiльному cTarri

20
водопостачання i кан €tлlзацll

Системи холодного

2l Прибудин
(благоустрiir,

кова територiя
асфzuIьтове покриття)

22 tIс о нT,ив ай]\{ анчи кд и

it.lbToBe покритl.я потребуе:
капlтального ремон,гу (лорi;кки
вздовж булинку), по,l.очного

В задовiльному cTaT,ti

lI ед 1-2 пiдоlзд п(-

Асф

В задовiльном cTatli

cl\,I о tl

f{aTa огляду Kl8> квiтня 2022р.

X.,re бнiкова В.о

J


