
IJ иcltt_lBKи Koпlici'i: TexHl tl_зн житлового будинку пq gул,l!рирiчttа, l7-B-
задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатацii в весняно-лiтнiй 2020

року.
(оцiнка технiчного стiшу, висновок про готовнiсть до експлуатацiI жилогобудинку у наступний
перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-505 асова С.В.

Члени KoMicii: iнженер l-T категорii нтьсва T.I..

Майстер тех.дiльницi ебrriкова В.о.

.Щата огляду (_12_) березня_ 2020р,

l



J Стiни В задовiльному cTaHi

4 Герметизованi стики В задовiльному cTaHi

5 Пiдлога В задовiльному с,ган i

6 Покрiвля Потребуе поточного часткового
ремонту

7 В одостоки Потребутоть поточного часткового
ремонту

8 Сходовi
маршi

клlтки, сходов1

9 Балкони,
(огородження
лоджiй)

лодж11, ганки
балконiв i

В задовiльному cTaHi

10 Смiттепроводи
стовбури, шибери)

(клапани, В задовiльному cTaнi.

11 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

Потребуе вiдновлення (1-у пiд
iЪдi)

11 BiKrra В задовiльному cTaHi

|2 Щверi В 1-у пiд'iздi потрiбно встановити
HoBi дверi на смiттезбiрну камеру.

1з Вхiднi групи

Козирки вхiдrIих груп

В задовiльному cTaHi

|4 В задовiльному cTaнi

15 Електрообладнапня
(щитова, мережi, будинкове
освiтленпя)

Електрообладнання
задовiльному cTaпi.

в

lб Лiфти (машиннi примiщення,
лверi мыrrинних примiщень)

Працюють в паспортному режимi

17 Системи
опшIеяня

цен,IраJIьного В задовiльному cTatri

18 Системи
водопостачання

гарячого Потребують ремонту

l9 CllcTeMa
водопостачання в
cTaHi. Система
по,гребуе ремонту

холодного
задовiльному

каналiзацii

В зrrдовiльному cTaHi

Потребують ремонту (l-y пiд'iздi)

I

Системи
водопостачання
каналiзацii

хололfiоl,о
l

Прибудинкова
(благоустрiй,
покриття)

територiя
асфru,rьтове

I

|7



Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресоIо: вул.Прирiчllа,17-в

КП <Керуюча компанiя
обслуговування житлового

фонду оболонського району
м. Кисва>,
од-505

(назва виконавця послуг)

М", що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Некрасовоi С.В,,
iнженера 1-i категорii Лаврентьсвоi T.I.., майстра тех.. дiльницi ХлебнiковоТ В.О.

з 12.0З.2020р. по 13.0З.2020
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вчл.ПDиDiчна.17-в
l встаI{овила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 4526,90 кв. м, кiлькiсть
квартир - 116 штук.
На прибудиlrковiй територii розмiщуrо,гься -

(перелiк елементiв благоустроlо)

2. Техпiчпий стан iкилого булипку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Л! 17-в по ву;l.Прирiчна комiсiя

перевiрила стан несучих та огородя(уваJIьrIих коrrструкцiйr, зовнiшнi та внуr,рiшнi
с,гiпи, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, I-BII, ХВП, каrrалiзацii,
лi ф,ги, електрообладнання та прилеглу територiIо.
11ри цьому виявлено:

найменчtзання елемента Висновок про техIIlчнии c,l,aII Примiтка
Koltc кц11 елемеIiта кон кцl l

В задовiльному cTaIri

Jф
зltt

2 Фасали

Фундамеllти

б динк

I} задоlзiлыIому с,гаrri

б дин

_ХлсбIIiкова В.О._
(П.I.П. майстра)


