
Акт
загального огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: вул. Прирiчна, 17-Г

Хлебнiкова В.о.
(П,I.П. майстра)

Провела огляд житлового будинку за адресою:
i встановила, а саме:

КП <Керуюча компанiя з
обслуговуванЕjI житлового

фонду оболонського району
м. Киево>,

од-505

(назва виконавця послуг)
Комiсiя ОД-505 у складi: головного iнженера Волошиноi Н.М., iнженера l-i
категорii Лаврентьевоi T.I, майстра техдiльницi Хлебнiковоi В.О.

з |2.09.2022р. по 14,09.2022
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

вул. Прирiчна, 17-Г

1. Житловий будинок, загаJIьIIа площа якого стаЕовить 8548,60 кв. м, кiлькiсть
квартир-143 шryк.
На прибудинковiй територii розмiшуеться 1 дитячий майданчик.

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан житлового будинку та його прибудинковоi територiТ:
Пiд час проведенЕя огJuIду житлового булинку М 17-Г на вул. Прирiчнiй комiсiя

перевiрила стаЕ нес}п{их та огороджувшIьних конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi
стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii,
лiфти, електрообладнання, дитяrIого майдаIrчика та прилеглу територiю.
При цьому виlIвлеЕо:

]ф
зlп

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента конс l б дин

Примiтка

1 Фундаменти В задовlльномч cTaHl
2 Фасади В задовlльномч стан1
з Стiни В задовiльно cTaHl
4 Герметизованi стики в задовlльному стан1
5 Пiдлога В задовiльном стан1
6 Покрiвля В задовiльном у cTaHi
7 Водостоки п еб ть лоточного емо
8 Сходовi

маршi
клtтки, сходовl Потребутоть капiтального ремонту

9 Балкони, лоджii, rаЕки
(огородження балконiв
1 лоджlи

В задовiльному cTaHi

I



14.04.2020

Смiттепроводи
стовбури, шибери)

(клапани,10

Вiдсутне водопостачанпя в 1,

пlд
з 4Смiтгезбiрнi камери

водо вlд
11

cTaHlВ задовiльно12
Потребують поточного ремонту

дво ив
Щверi1з

Потребують поточного ремонту
3,4 пiд.

Вхiлнi групи|4

Потребують поточного ремонту
3,4 пiд,

Козирки вхiдни,l груп15

Потребуе капiтального ремонту16 Електрообладнання
(щитова, морежi, будинкове

Працюють в паспортному режимl|7 Лiфти (машиннi примiщення,
lщеньl машинних

В задовiльному cTaнiСистеми
опaшення

центршIьного18

В задовiльному cтaнiСистеми
водопостачанЕrI

гаряtIого19

В задовiльному cTaнiСистеми
водопостачаI {rI

i каналiзацii

холодного20

В задовiльному cTaHi21 Прибулинкова
(благоустрiй,

територlя
асфальтове

В задовiльному cTaHi22 .Щитячi майданчики

Висновки Koмicii: технiчний стан житлового будинку Ns 17-Г вул. Прирiчнiй та

дитячого майданчика - задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатацii
в осiнньо-зимовий перiод 2022-2023 pot<y.

(очiнка технiчтого стану, висновок про г
наступний перiод)

Голова KoMiciT: головний iнженер ОД-505

Члени KoMicii: iнженер 1 -i категорii

Майстер техдiльницi

житлового булинку. у

олошина Н.М

Лаврентьева T.I

?

}
оБс

ьниця
говуючА

,

,Щата огляду <14> вересня 2022р.

Хлебнiкова В.о.

В задовiльному cTaHi
(завантажувальнi клапани
смiтгепроводу заваренi

BiKHa

освiтлення)

покриття)

f


