
Акт
загального огляду житлового були llKy,

розташоваrIого за адресою: вул. Прирiчlrа,3l

Загоро я А.П КП <Керуюча компанiя з
обслугов}ъання житлового
фонлу Оболонського райоrlу
м. Кисва>,
од-505

(П.l,П, майстра)

(llазва викоllа!ця послYг)

Комiсiя од-505 у складi: головного iHrKeHepa ВолоulиноТ Н.М., iIr;ieHcpa l-i

з 27.04.2 022 р, гIо 29.04.2022
(лата початку огляду)

горii ЛавренТьевоТ T.I, майстра техдiльницi Загоролньоi Д.П

(даr,а заосршсlttlя ог:lядч)

вчл. Приl)ltl на. 3l
r встановила :

1. Житловий будинок, загальна площа якого
квартир - 79.

становить 5792,60 кв. tl, кiлькiсть

На прибулинковiй територii розмiшуеться 1 дитячий майданчик, l спорr,ивний
майдаI{чик

(перелiк слемеlпiв благоусгрокl)

лi -z;: l схнiчний cTall житлового будIrнку та його прибудllrlковоi територii:
, Пiд час проведення огляду житлового булинку М З1 на вул. Прирйнiи, комiсiя

перевiрила стан несучих та огороджувальних конструrtцiir, .onnirпri та внутрiшнi
стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, сисrеми цо, гв п, ХВП, каналiзацi'i,
лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик, спортивний майданчик l.а прилеглу
тqриторiю.

fIри цьому виявлено:

IIримiтка.,\Г9

з/п
Найменування елемента

динкуконс l о
Висновок про технiчний стан
елемента (кон укцl l ) будинку
В задовiльному cTaHil Фундамеtлти

2 Фасади В задовiльно cTaIIl
В задовiльном стаII1
п о б loTb пото!l IIо е II () II

В задовiльном стан l

В задовiльном cTaHl

Стiни
4 Ге п,tетлlзованi стикrI
_) Пiдлога
6 Покрiвля
7 Водостоки По о IoTb поточного e]\lo
8 Сходовi клiтки, сходовi

N,I а шl
Потребують капiтального ремонт)/

9 Балкони, лоджii, rанки
ог0 одження балконiв i лоджilt

В задовiльному cTaHi

l]

провеJtа огляд ,(итлоl]ого будинку за адресою:

J

]



l



l0 Смiттепроводи (к,'rапани,

стовбlри, шибери)

ll Смiттезбiрнi камери
(водопровiл)

Водопостачання вiдсутно

Вз адовiльному cTaHi12 BiKHa
1з {Bepi В задовiльноьtу cTaHi
|4 Вхiднi групи

15 Козирки вхiдноi групи Козирок вхiдноi групи потребуе
поточного pel\,loHTy

lб Електрообладнання (щитова,
лIережi, бупtlнкове освiтлення)

17 ЛiфТИ 1маш"""i примiщення, лверi
ллашlтнних примiщень)

Системи центрмьного
опмення

19 Системи гарячого
водопостачання

20 Системи холодного
l]одопостачання i каналiзацiТ

2| Прибулинкова територiя
(благоустрili, асфальтове покриття)

:J

В задовiльному cтaнi
(завантажувальнi клапаrIи
смiтгепроводу заваренi
10.04.202

Працюють в паспортному рех(имi

Потребують поточного ремонl,у

Потребують поточного peNIoHTy

Потребують поточного pe]\,IoHTy

Асфа-пьтове
капlтального

покриття
eMoHTv

потребус

.Щитячий маI"{данчr{к потребус
ПОТОrIIIОГО eN,lotI1,

Спортивний майданIrик потребус
капlтмьного еN,lонтч

BrrcHoBKlr
технiчний
будинок пр

Koмicii: технiчний стан житлового будинкч Nc 3l на вул, Прирiчнiй,
стан дитячого та спортивного майданчикiв - задовiльний. Житловий
идатниЙ до експлуатацii в весняно-лiтнiЙ перiол 2022 року.

оцll]ка техIIlчllого cтally, висlIовок про готовlliсть до ексллуатацi.i житлов()го б),лиlIку ), llacтyllIlrtii п(рiод)

й

l. 1.1
Лавреrrтьсва T.I

Загоролня А.П.Майстер техдiльницi

.Щата огляду <29> квiтня 2022 р.

Вхiдна група потребу€ поточного
ремонту

l8

22 .Щитячi майданчики
(обладяаннrt лttтя.tIlх [1айданчикiв)

Спортивнi майданчики
(облалнання спор,гllвних 1,Iайданчикiв)

Потребус поточного peNloHTy

l

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-505 i
Члеrги ком iciT: iHжertep l -Т категорii l

Волоп.lина F[,М


