Акт

загального огляду житлового булинку,
розташованого за адресою: вул. Прирiчна, 17

Хл

HiKoBa

В.о.

КП <Керуюча компанiя

з

обс.тгловування житлового
фонлу оболонського рйону
м. Киева>,

(П.I.П. майсгра)

од_505

(нщва виконавця послл)

омlсlя од-505 у скJIадi: головЕого iнженера Волошиноi Н.М., iнженера
lТ ЛаврентьевоТ T,I, майстра техдiльницi Хлебнiковоi В.о.
22.04.20

по 26.04.2022 р.

початку огляду)

а огляд

1-Т

(.чата

житлового будинку за адресою:

тановила, а саме:

вул.

завершенвя огляду)

Прирrчна.17

ловий будиIIОк, зЕгальна пЛоща якогО стalновитЪ з4294,6о кв. м, KbKicTb квартир

прибудинковй тер итор1l розмiпцrються 2 дитячих та

1

спо

майданчики

(перслiк елсмеrлiв благоусгрою)

нiчний стан житлового будпнltу та його прибудинковоТ територ[i:
час проведення огJIяду житлового будинку Jъ 17 на вул. Прирiчнiй, комiсiя
lрила стан несrrих та огороджуваJъних конструкцiй, зовнiшнi та внугрiшнi
стiни,
покрiвлtо, пiдлоry, BiKHa, дверi, систем и
ГВП,
ХВП,
каналiзацii,
лiфти,
цо,

обладнання, дитячi, спортивнi маЙданчики та пр илегJry теркторlю.
ри цьому виявлеЕо:
]\s

Зlл

_).

I

I

'

Наймекування
елемента
(конструкцii) будинку
Ф даменти
Фасади
Стiни
Герметизованi стики
Пiдлога
По lвля
Водостоки
Сходовi клiтки, сходовi
}Ia шl
Балкони, лоджii, rанки
(огоролження балконiв i лоджiй)

Смiтгепроводи
,

(клапани,

стовбурrr, шибери)

Смiттезбiрнi камери
(волопровiл)

Висновок

про технiчний
елемента кон
б и
В задовiльно
стан1

п

В задовiльн

п

стан

поточного емо
cTaHr

поточного мо
В задовiльно
cTaHl
п еб поточного емо
Потребують поточного ремонту
Поцебують капiтального ремокгу
(1-1б пiд.)

В задовiльному cTaHi

(rанки
поточного ремонту)
В задовiльному cTaHi
(завантажувальнi клапани
смlтт
ово
зава
i 03.04.2020
Водопостачання вiдсутне (1, з-12,
14-1б пiд.
п

еб

Примiтка

фiкна

12

1j

В задовiльному cTaHi

Потребують поточного ремонту,

,Щверi

МП
Потребують поточного ремонту
oKpiM дверей в

Вхiднi групи

1.+

(1-16)

Потребlтоть поточного ремонту

Козирки вхiдних груп

15

lб

(1-16)

Електрообл4цнання

(щrгюва,
мережi, булинкове освiтлення)

20
:

:,

2п

ЛiфТИ 1машиннi примiщення, лверi
машrtнних прlпriщенr,)

Системи центрального
опмення
Системи гарячого
водопостачання
Системи холодного
водопостачання i каналiзацii

потребуе

капiтального ремоrrry,
поточЕого ремоЕту,

,}

17

Елекгрощитова

lЗп

7п.
в

задовiльному cтaнi
Працюють в паспортному режимi

В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHi

Каналiзацiйна мережа

потребуе

поточного ремонту

_Прибудинкова територiя Асфальтове покриття

частково
потребуе ямкового ремонту
Перел 1-4 пiд.- в задовiльному
cTaHi, перед 6-7 пiд. -потребуе
доукомплектацii та капiтмьного
ремонту цегляно1 о горожl
Огорожа потребуе капiтalльного
ремонту (сiтчастi карти)

(благоустрiй, асфальтове покрrгггя)

,Щитячi майданчики

Спортивнi майданчики

oBKrl KoMicii: технiчний стан житлового будинку Nч 17 на вул. Прирiчнй та
ячого майданчика - задовiлький. I_{егляна огорожа дитячого майданчика потребуе
аJI ьного ремонry. Сiтчастi карти (огорожа) спортивного майданsика
- потребують
ьного ремонту. Житловий будинок придатний до експrryатацii в
о-лiтнiй перiод 2022 року.
(оцiнка техtriчпого сгаlJу, висвовок про готовнiсгь до експлуатацiТ ,(итлового будянку у насгуппиfi перiод)

а

KoMicii: головний iнженер

ни KoпriciT: iнженер

1-Т

о

категорii

Майстер техдiльницi

гляду (26) квiтня 2022р.

волошина

О.Щ

Ъо

Н.м

Лаврентьева T.I

Ьебнiкова В.о.

