
лкт
загального огляду житлового будинку,

розташоваЕого за адресою: вул. Прирiчна,17-В

хлебнiкова В.о КП <Керуюча компанiя з
обслуговування житлового
фонду оболонського району
м. Киева>,
од-505

(П.I.П. майстра)

з |2.09.2022р. по l4.09.2 O1?n
(дата початку оглялу) (дата завершення огляду)

провела огJUIд житлового будинку за адресою: вул. Прирiчна, 17-В
1 встановила, а саме:

1. ЖитловиЙ будинок, загальна площа якого станов ить 4526,90 кв. м, кiлькiсть
квартир - 116 штук.

2. Технiчний стан я(итлового будинку та його прибудинковоi територii:
пiд час проведення огляду житлового будинку }ф 17-в на вул. Прирiчнiй комiсiя

перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi
стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи цо, гвп, ХВП, кана,riзацii,
лiфти, електрообладнання та прилегlry територiю.
При цьому виявлено:

Ns
з/п

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технlчнии стан
елемента бкон кцlt дин

Примiтка

1 енти В задовiльном cTaHl
2 В задовiльно стан1
J Стiни В задовiльно стаЕ1
4 г метизованl стики В задовiльно стан1
5 Пiдлога В задовiльно стан1
6 По 1вля В задовiльно cTaHl
7 Водостоки п еб поточного емон

Сходовi клiтки, сходовi
ма шl

Потребують капiтального ремонту

(назва виконавця послц)

Комiсiя у складi: головЕого iнженера Волошиноi Н.М., iнженера l-i категорii
Лаврентьевоi T.I, майстра техдiльницi Хлебнiковоi В.О.

Фасади

8

,п2



^9 Балкони, лоджii, rанки
(огородження бмконiв
i лоджiй)

В задовiльному cтaнi (rанок
потребу€ поточного ремонту)

10 Смiтгепроводи
стовбури, шибери)

(клапани, В задовiльному cTaHi
(завантажува;lьнi клапани
смiттспроводу заваренi
01.04.2020)

1l Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

В задовiльному cTaHi

|2 BiKHa В задовiльному cTaHi
13 Щверi Потребують поточного ремонту

(oKpiM дверей в МП та пiдвал)
14 Вхiднi групи Потребують поточного ремонту
15 Козирки вхiдних груп Потребують поточного ремоЕту
16 Електрообладнання

(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

Потребуе поточного ремоЕту

\7 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Працюють в паспортному режимi

18 Системи
опапеЕня

центрального В задовiльному cTaHi

19 гаряtIогоСистеми
водопостачаннrI

В задовiльному cTaHi

20 Системи
водопостачання
i каналiзацii

холодного В задовiльному cтaнi
Мережа каналiзацii потребуе
поточЕого ремоЕту

21 Прибудинкова
(благоустрiй,
покриття)

територlя
асфаrьтове

Асфапьтове покриття проiз,ry (ло
буд. |7 на вул. Прирiчнiй)
потребуе капiтального ремонту .

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку Nq 17-В на вул. Прирiчнiй,
в осiнньо-зимовий- задовiльний. Житлови

rcрtод 2022-202З року.
й булинок придатний

Майстер техдiльницi

сБс го ву ючА
ьниця в ошина Н.М

рентьева T.I

атацl1

,ý

.Щата оглялу <l4> вересня 2022р.

Хлебнiкова В.о.

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-505

Члени KoMicii: iнженер 1-i категорii


