
Акт
загального огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: вул. Прирiчна, l7

КП <Керуюча компанiя з
обсrryговуванЕя житлового
фонлу Оболонського району
м. Киеваr>,

(П.LП, майстра)

о _505
(назва виконавLц послуг)

KoMicb ОД-505 у скJIадi: головного iнженера Волошиноi Н.М,, iнженера l-i
категорii Лаврентьевоi T.I, майстра техдiльницi Хлебнiковоi В.О.

з 05.09.2022р.
(дата початку огляду) (дата завсршеIпIя ог-,lя,]},)

провела огляд житлового булинку за адресою:
i встановила, а саме:

вул, Прирiчна.17

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

На прибудинковiй територii розмiшryються 2 дитячих та l спортивний майданчики
(перелiк елемеrrтiв благоустрою)

2. Технiчний стан житлового будинку та його прибудинковоi територiТ:
Пiд час проведення огляду житлового будинку ЛЬ 17 на вул. Прирiчнiй. комiсiя

перевiрила стан нес)л{их та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшrri cTiHlt.
стики, покрiвлю, пiдлогу. BiKHa. дверi. системи ЦО, ГВП, ХВП, кана-пiзачii'. _riфти.
електрообладнання, дитячi, спортивнi мйданчики та прилеглу територiю.

При цьому виявлено:

м
з/п

Наймекування елемента
(конструкцir) будинlсу

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) булинку

Приьriтка

1 Фундаменти Вз адовlльному стан1
2 Фасади п ебують поточного ремонту
J Стiни В задовiльному cTaHi
4 Герметизованi стики Потребlють поточЕого ремонту
5 Пiдлога В задовiльному cTaHi
6 Покрiвля В задовiльно му cTaHi

Водостоки Потребують поточного ремонту
8 Сходовi

маршi
клlтки, сходов1

9 Балкони, лоджi| гаЕки
(огорол,ження башонЬ i лолжiй)

10 Смiттепроводи (к;rапани,

стовбlри, шибери)
В задовiльному cTaHi
(завантажувальнi клапани
смiтIепроводу заваренi 0З.04.2020)

11 Смiтгезбiрнi камери
(волопровiл)

Водопостачання вiдсупrе (1, З -12,
l4-16 пiд.)

Потребують капiтального ре
(1-1б пiд.)
В задовiльному cTaHi (ганки

монту

по еб ють поточного е]\{он

Хлебнiкова В.о.

по 07.09.2022р.

]



BiKHa В задовiльно стан1
1з lBepi

\4 Вхiднi групи Потребують поточного ремонту
1-lб

15 Козирки вхiдних груп Потребують поточного ремонту
1- 16

16 Електрообладнання (щитова,
мережi, булинкове освiтленяя) капiта.,,lьного

поточного

2п потребуе
ремоЕту, 7п.

ремонту, 13п в
cTaHi

Електрощитова

задовiльн
17 ЛiфТИ 1маши"нi прямiщення. .шерi

lцеЕьмашинних
ють в паспортному режимlПрацю

Системи центршIьЕого
опаJIення

В задовiльному cTaнi

19
водопостачання

20 Системи холодного
водопостачання i каналiзацii

В задовiльному cTaHi
Каналiзацiйна мережа потребуе
поточного о

21 Паибудинкова територiя
(благоустрiй, асфал"rо". no*p*"l

Асфапьтове покрrггя частково
п е ямкового о

22 ,Щитячi майданчики 1-4 пiд.- в задовiльному
cTaHi, перед б-7 пiд. -потребуе
доукомплектацii та капiтального

Перед

емо цегляноi ого ожl
lз Спортивнi майданчики Огорожа потребус капiтального

eN{o
)сlтчастl

]2
Потребують поточного ремонту,
о lM дв ейвМП

В задовiльному cTaHi

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового
дитячого майданчика - задовiльний, Щегляна о
капiтального ремонту. Сiтчастi карти (огорожа)

будинку Ns 17 на вул. Прирiчнiй та
горожа дитячого майданчика потребус
спортивного майданчика - поцеб ують

олошина Н,М

Лаврентьева T.I

капlтаJIьного ремонry. Житловий будинок пр о експJryатацii восtнньо-зимовий перlод 2022-2023 року.
(оцittка техлiчной стану, вЕсновок пtо готовпiqгь ку у наступняй псрiод)

2

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-505

![лени KoMicii: iнженер l-i категорii

Майстер техдiльницi

.l. ан
*..

ОБСПУГОВУЮЧА

||с

.Щата огляду <<07>> вересня 2022р.

хлсбнiкова В.о

18

Системи гарячого


