
(на]ва викопавця пос.]vг)

Комiсiя у складi: головного iнженера Волошиноi Н.М,, iнженера l-i категорiТ
Лаврентьевоi T.I, майстра техдiльницi Хлебнiковоi В.о.

Акт
загального огляду я(итлового булипку,

розташованого за адресою: вул. Прирiчнаrl7-Щ

КП <Керуюча компанiя з
обсrryтовування житлового
фонлу Оболонського району
м. Кисва>,
од-505

(П.I.П. майстра)

з 15.09.2 2 п .20
(дата початку огляду) (лата завсршенru огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою: вул. Прирiч 11-д
1 встановила, а саме:

На прибудинковiй територii розмiп{уеться 1 спортивний майданчик
(перелiк слемеtпiв благоусгрою)

2. Технiчний стан житлового будинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведенIlя огJIяду житлового будинку ]Ф 

-t7-! 
на вул. Ърирlчнit, комiсiя

перевiрила стан нес}пIдх та огороджув€Iльних конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни,
стики, покрiвrпо, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи цо, гвп, хВп, каналiiацii, лiфти,
електрообладнаннrI, спортивний майданчик та прилегJry територЬ.

При цьому виявлено:

N9

зlп
Найменування елемента
кон б

Висновок про технiчний стан
оелемента кон

Примiтка

1 Фундаменти В задовiльному cTaHi
2 Фасади В задовiльному cTaHi

з Стiни В задовiльно cTaHl
4 етизованl стикиг В задовiльно стан1
5 Пiдлога в задовiльно cTaHl
6 По 1вля в задовiльно стан1
7 Водостоки ь поточного емоп
8 клlтки, сходовi Потребують

( в 5 пiд'iЗд . 
капlтального ремонту

t- виконаний поточний
онт 1-2 пов

9 Балкони,
(огородженвп бапконiв i лоджiй)

ганкилоджl1, задовiльному стацi (rанкив
п ТЬ ПОТОЧЕОГО емоеб

Хлсбнiкова В.о.

1. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 1l 795,40 кв. м, кiлькiсть
квартир -179.

Сходовi
маршi



10 Смiттепроволи (кJrапани,

стовбури, шибери)
В задовiльному cTaHi
(завантаясувальнi клапани
смiтг€проводу заваренi 25.0З.2020)

11 Смiтгезбiрнi камери
(водопровй)

Водопостачання вiдс}"тне (1,2,4,5
пiд.)

|2 BiKHa В задовiльному cTaHi

Щверi Потребують поточного ремонту
( l -5 пiд.: в пiдва.пьнi примiшення,
смiтгезбiрнi камери та покрiвлю,
oKpiM дверей в МП)

|4 Потребують поточного ремонту (1-
4 пiд.)

15 Козирки вхiдних груп В задовiльному cTaHi
16 Електрообладнання (щигова,

мережi, будинкове освiтлення)
Потребуе поточного ремонту

17 ЛiфТИ 1Muru"HHi прm"tiщення, лверi
машиннlл< примiщень)

Праrдоють в паспортному режимi

18 Системи
опаленнJI

центрального В задовiльному cTaHi

19 Системи
водопостачання

гарячого В задовiльному cTaHi

20 Системи холодного
водопостачання i каналiзацii

В задовiльному cтaнi

2| Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове покриття)

Асфальтове покриття потребу€:
капiтального ремонry пiшохiднrх
дорiжок та проiЪду перед 1-2 пiд.

22 Спортивнi майданчики В задовiльному cTaHi

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку Nо 17-,Щ на вул. Прирiчнiй та
спортивЕого маЙданчика - задовiльниЙ. ЖитловиЙ будинок придатниЙ до експлуатацii
в осiнньо-зимовий перiод 2022 -202З року.

(ouirrKa техлiчного стану, висновок про готовнigть до у наступнпй псрiол)

ОБСЛУГОВУЮЧА
l,,; льниця

Голова KoMicii: головний iюr<енер ОД-505

Члени KoMicii: iнженер 1-i категорii

Майстер техдiльницi

с5 ошина Н.М

Лаврентьева T,I

Хлебнiкова В.о.
_)

lJ

Вхiднi групи

.Щата оглялу <l6> вересня 2022р.


