
Акт
загального огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: вул. Прирiчна, 17

КП <Керуюча компанiя з
обслуговуванЕя житлового

фонлу Оболонського району
м. Киево>,
од-505

(П.I.tL майсгра)

(назва виконавця послуг)

Комiсiя ОД-505 у складi: головного iнженера ВолошиноТ Н.М., iнженера 1-Т

категорii Лаврентьевоi T.I, майстра техдiльницi ХлсбнiковоТ В.О.

з l9.04.20 2lo. по 22.04.202lр
(лата початку огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою: вул. Прирiчна.1 7

l встановила, а саме:

1 . Житловий будинок, загЕIльна площа якого становить З4294,60 кв. м, кiлькiсть
квартир -540.

На прибудинковiй територii розмiщуються 2 дитячих та 1 спортивний майданчики
(перелiк елемеrrriв благоусгрю)

2. Технiчний стан житлового булинку та його прпбудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду житлового булинку N 17 на вул. Прирiчнiй, комiсiя

перевiрила стан несучих та огороджувiцьних конструкчiй, зовнiшнi та внутрiшнi
стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи цо, гвп, ХВПl, каналiзацii,

лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При чьому виявлено:

}lъ

зlп
Найменування елемента
(KoHcTpyKuii) булинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструк булинкуцll

Прим iTKa

Фундаменти В задовiльному cTaHi
,) Фасади

Стiни В задовiльному cTaHi

4 Герметизованi стики Потребують поточно го ремонту
5 Пiдлога В задовiльному cTaHi

6 Покрiвля Потребус поточного емонтч
7 Водостоки Потребують поточного ремонту
8 Сходовi

маршi
кJIlтки, сходовl Потребують ремонry

харакгеру
капlт:}лыIого

Балкони, лоджii'' ганки
(огоролження балконiв i лоджiй)

В задовiльному cTaHi, ганки
потребують поточного ремонту

Смiттепроводи
стовбури, шибери)

(к.лапани, Потребують поточного ремонту

l1 Смiтгезбiрнi камери
(волопровiл)

Потребуе вiдновлення
водопостачання

Хлсбнiкова В.о.

(дата завершеltяя оглялу)

l
Потребус поточного ремонту

J
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12 BiKHa В задовiльному cTaHi
lз !Bepi Потребують поточного ремонту
14 Вхiднi групи Потребують поточного ремонту
l5 Козирки вхiдних груп Потребують поточного ремонту
lб Електрообладнання (щитова,

мережi, будинкове освiтлення)
Потребують поточного ремонту

l7 ЛiфТИ 1"ur"""i примiщення, лверi
машинних примiщень)

ПраIцоють в паспортному режимi

l8 Системи центмьного
опaulення

В задовiльному cTaHi

l9 Системи гарячого
водопостачання

В задовiльному cTaHi

20 Системи холодного
водопостачання i каналiзацii

В задовiльному cTaHi

21 Прибудинкова територiя
(благоустiй, асфальтове покршmя)

В задовiльному cтaнi

22 !итячi майданчики в задовiльно му cTaнl
2з Спортивнi майданчики Сiтчастi карти потребують ремонту

капiтального харакгеру

Висновки Koмicii: технiчний стан житлового будинку Ni 17 на вул. Прирiчнiй та
дитячого майданчика - задовiльний, Сiтчастi карти спортивного майданчика
- потребують ремонту капiтального характеру. Житловий будинок придатний
до експлуатацii в весняно-лiтньому перiодi 2021 року.

(olliшKa техпiчного стану, висновок про mToBHicTb до експлуатацii житJlового будйнку у настулний перiод)

Голова KoMiciТ: головний iнженер ОД-505 олошина Н.М

Члени KoMiciT: iнженер l-i категорii аврентьсва T.I

Майстер техдiльницi Хлсбнiкова В.о.

Щата огляду <20> квiтня 2021р.
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