
Акт
загального огля.ry жилого будинlсу,

розташованого за адресою: вул. Прирiчна,35

1ка€ва .м КП <Керlточа компанiя з
обслуговування житлового
фонду Оболонського району
м. Киева>,
од-505

(П.I.Б. майстра)

(назва виконавця послуг)

Комiсiя у скJIадi: головного iнженера Волошиноi Н.М., iнженера l-i категорii
Лаврентьевоi T.I, майстра техдiльницi Мелiкаевоi 3.М.

з 1З.09.2021р.
(лата початку огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою:
i встановила :

(лата завершення оглялу)

вчл. пDиDiчна. з5

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 5772,40 кв, м, кiлькiсть
квартир -79.

2. Технiчний стан житлового будинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду житлового будинку J\lb З5 на вул. Прирiчнiй, комiсiя

перевiрила cтalr нес)пlих та огороджув€lльних конструкцiй, зовнiшнi та вкутрiшнi
стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, iнженернi мережi (ЦО, ГВП, )(BП,
калалiзацii), лiфти, електрообладнання та приJIеглу територiю.
на момент п ев1 ки виlIвлеIlо:
J\ъ

зlп
Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемеЕта (конструкцii) будинку

Примiтка

l Фундаменти В задовiльному cTaHi
2 Фасади В задовiльному cTaHi
.) Стiни В задовiльному cTaHi
4 Герметизованi стики В задовiльному cTaHi, проте

частково потребутоть поточного
ремонту

5 Пiдлога В задовiльному cTaHi
6 Покрiвля Потребуе капiтального ремонту

7 Водостоки Потребують поточного ремонту
8 Сходовi

маршi
клlтки, сходовl Потребуе капiтального ремонту

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження бмконiв i лоджiй)

В задовiльному cTaHi

10 Смiттепроводи
(к.rrапани, стовбури, шибери)

В задовiльному cTaHi,
завантажувirльнi rutапани

по 16.09.2021р



l

смiттепроводу заваренi 1 0.04.2020р.
11 Смiттсзбiрнi камери

(водопровiд)
В одопостачання в iдсутне

BiKHa В задовiльному cTaHi
13 Дверi В задовiльному cTaHi
|4 Вхiдна група Потребуе поточного ремонту
15 Козирки вхИних груп Козирок вхiдноi групи потребуе

поточного ремонту
16 Електрообладнання (щитова,

мережi, будинкове освiтлення)
Потребуе поточного ремонту

l7 ЛiфТИ (машиннi примiщення, дверi
машинних примiщень)

Працоють в паспортному режIашri

l8 Системи
опалення

центрitпьного Потребують поточного ремонту

19 Системи
водопостачаннrI

гарячого Потребують поточного ремонту

20 Системи холодного
водопостачання i каналiзацii

Потребують поточного ремонту

2l Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфа.тrьтове покритгя)

В задовiльному cTaHi

Висновки KoMici[: технiчний стан житлового будинку j\b 35 на вул. Прирiчнiй, -
задовiльний. Житловий будинок придатний до експгryатацii в осiнньо-зимовий перiод
202|-2022 poKiB.

(очiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до булинку у насryпний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-5 волошина Н.м

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

Мйстер техдiльницi Мелiкаева З.М.

,Щата огляд/ (16) вересня 2021 р

l2


