
Акт
загального огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: вул. Прирiчна, 19-В

Хлсбнiкова В.о. КП <Керуюча компанiя з
обслуговування житлового
фонду оболонського районч
м. Киева>,

од-505

(П.I.П. майстра)

(назва виконавчя послуг)
Комiсiя у складi: головного iнженера Волошиноi Н.М., iнженера 1-i категорii
Лаврентьевоi T.I, майстра техдiльницi Хлебнiковоi В.О.

з 19.09.2022р. по 21.09.2022
(лата початку огляду) (дата завершення огляду)

Провела огJuIд житлового будинку за адресою: Приоiчна.19-Ввчл.
1 встановила, а саме:

1. Житловий будинок, загzLпьна площа якого становить 4778,60 кв. лt, Ki-rbKicTl,
квартир -l 16 штук.

2. Технiчний стан житлового будипку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огJIяду житлового булинку.}ф 19-В на вул. Прирiчнiй, комiсiя

перевiрила стан нес}п{их та огороджуваJIьних конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi
стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи цо, гвп, ХВП, каналiзацii,
лiфти, електрообладнання та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

Ns
зlп

Найменування елемента
(конструкцi i) будинку

Висновок про технlчнии стан
белемента конс кцl1 дин

Примiтка

1 енти В задовiльно стан1
2 Фасади В задовiльно cTaHl
J Стiни В задовiльном стан1
4 г метизованl стики В задовiльном стан1

Пiдлога В задовiльном cTaHl
6 Покрiвля В задовiльном cTaEl
1 Водостоки
8 Сходовi клiтки, сходовi

N,Ia ш1
Потребують капiта-,,rьного ремонту

9 Балкони, лоджii, rанки
(огородження балконiв
i лоджiй

В задовiльному cTaHi

10 Смiттспроводи (клапани,
стовбури, шибери)

В задовiльному cTaHi,
(завантажувальнi клапани I

5

Потребують поточного ремонту



cMl во

11 Смiттезбiрнi камери
(воло вiд)

Водопостачання вiдсутнс.

\z BiKHa В задовiльно cTaHl

1з .Щверi В задовiльному cTaHi

14 Вхiднi В задовiльно cTaHl

15 Козирки вхiдних груп В задовiльн cтaHl
16 Електрообладнання

(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

Потребуе поточного ремонту

1,7 Лiфти (машиннi примiщення,
д 1 машиннI4х щень

Працюють в паспортному режимi

18 Системи цеЕтрального
опалеЕня

В задовiльному cTaHi

19 Системи гарячого
водопостачаннrI

В задовiльному cTaHi

20 Системи холодного
водопостачаннrI
i каналiзацii

В задовiльному cтaнi

21 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

В задовiльному cTaHi

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового булинку Jф 19-В Еа вул. Прирiчнiй,

- задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатацii в осiнньо-зимовий
перiол 2022-2023 року.
(оцiнка технi,лrого стаЕу, висвовок про готовнiсть до житлового булинку у наступний
перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-505 олошина Н.М

Члени KoMicii: iнженер 1 -i категорii Лаврентьсва T.I

Майстер техдiльницi Хлсбнiкова В.о.

.Щата огrrяду <21> вересня 2022 р.
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