
Акт
загального огляду житловоrо будинку,

розташованого за адресою: вул. Прирiчна, 19

КП <Керуюча компанiя з
обслуговування житлового

фонду Оболонського району
м. Киеваi>,

од-505
(назва виконавця послуг)

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

з 08.09 .2022р. по 12.09.2022р
(дата початку огтlяду) (дата завершення огляду)

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

1 . Житловий будинок, загаJIьна Iшоща якого становить З4 269.70 кв. м, кiлькiсть
квартир - 540 шryк.
На прибудинковiй територii розмiщуються 1 дитячий та 1 спортивний майданчики

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчпий стан житлового будпнку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огJuIду житлового булинку Ns 19 на вул, Прирiчнiй коiиiсiя

перевiрила стан несrIих та огороджуваJIьних конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi
стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii,
лiфти, електрообладЕанЕя, дитячий, спортивний майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

Ns
з/fi

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (KoHcTpyKuii) булинку

Примiтка

1 Фундаменти В задовiльному cTaHi

2 Фасади Потребують поточного ремонту
J Стiни В задовiльному cTaHi

4 Герметизованi стики Потребують поточного ремо
5 Пiдлога В задовiльному cTaHi

6 Покрiвля В задовiльному cTaHi

7 Водостоки Потребують поточЕого ремонту

8 Сходовi
маршi

клlтки, сходовl Потребують капiтального ремонту
(1-1б пiд.)

9 Балкони,
(огородження
лолжiй)

лоджii, rанки
балконiв i

В задовiльному cTaнi (rанки
потребують поточЕого ремонту)

10 Смiттепроводи
стовбlри, шибери)

(клапани, В задовiльному cTaHi
(завантажувальнi клапани
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смlт,гспроводу заваренl
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11 Смiтгезбiрнi камери
(волопровiд)

Водопостачання вiдсутнс (2- 1 5

пiд.)
\2 BiKHa В задовiльному cTaHi

tJ .Щверi Потребують поточного
(oKpiM дверей в МП
2,8,13 пiд'iздiв)

ремонту
та пiдвал

14 Потребують поточного ремонту
1-10,12-16 пiд.

15 Козирки вхiдних груп Потребують поточного ремонту
1-10,12-16 пiд.

16 Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

Потребуе поточного ремонту

17 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машицнrтх примiщень)

Працюють в паспортному режимi

Системи центрального
опаленнrI

Потребуе поточного ремонту

19 Системи гарячого
водопостачаннrI

Потребуе поточного ремонту

20 Системи холодного
водопостачаншI
i каналiзацii

В задовiльному cTaHi
Каналiзацiйна мережа потребус
поточного ремонту

21 Прибудинкова
(благоустрiй,
покритгя)

територlя
асфатьтове

Асфальтове покритгя частково
потребуе ямкового ремонту

22 .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

В задовiльному cTaHi

Спортивнi майданчики Потребуе поточного ремонту
огорожа (2 сiтчастi карти)

Висновки KoMicii: техЕiчний стан житлового будинку Ns 19 на вул. Прирiчнiй та
дитя!Iого майдаЕrIика - задовiльний. Спортивний майданчик - потребуе поточного

ремоЕту огорожi ( пошкоджена ciTKa 2сi карт). Житловий будинок
придатниЙ до експлуатацii в осiнньо-зимов 2 -202З року.
(оцiнка технi.тного стану, висновок про
наступний перiол)

ацii житлового булинку угот до

ОБСЛУГОВУЮЧА
iл иця / i* l]

Голова KoMicii: головний iнженер О,,Щ-50

Члени KoMicii: iнженер 1-i категорii

Майстер техдiльницi

волошина Н.м

Лаврентьсва T.I

.Щата огляду < 12> ве есня 2022р.

Хлебнiкова В.о.

Вхiднi групи
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