
Акт
загаJIьного огляду я{птлового будинку,

розташованого за адресою: вул. Прирiчна,37

Мелiкаева З.М. КП <Керуюча компанiя з
обслуговування житлового
фонду оболонського району
м. Киево>,
од-505

(П.I.П. майстра)

(назва виконавця послут)
Комiсiя у скJIадi: головноrо iнженера Волошиноi Н,М., iнженера l-i категорii

Лаврентьевоi T.I, майстра техдiльницi Мелiкаевоi З.М.

з l3.09.2021p. по l6.09.202 1р
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою: вчл . Прирiчн а, З7 зlпоЗпiд.)
l встановила :

1. Житловий будинок, заг€UIьна площа якого становить933б,80 кв. м, кiлькiсть
квартир -208 штук.
На прибудинковiй територii розмiпц,тоться l дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. ТехнiчппЙ стан житлового будинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведенЕя огляду житлового будинку Jrl! 37 по вул. Прирiчнiй, комiсiя

перевiрила стан нес}чих та огороджувtlльних конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi
стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи цо, гвп, ХВП, каналiзацii,
лiфти, електрообладнання, длlтячий майданчик та прилегJIу територiю,
При цьому виrIвлено:

Jф
зlп

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцiТ) будинку

Примiтка

1 Фундаменти В задовiльно стан1
2 Фасади В задовiльно стан1
J Стiни В задовiльному cTaHi
4 Герметизованi стики Потребують поточного ремонту
5 Пiдлога В задовiльному стан1
6 Покрiвля В задовiльному cTaHi
7 Водостоки Потребують поточItого ремоIIту
8 Сходовi

маршi
клlтки, сходовl Потребують капiтального ремонту

Балкони,
(огородження
лоджiй)

лодж11, ганки
ба;rконiв i

В задовiльному cTaHi9



l0 Смiттспроводи
стовбури, шибери)

(клапани, В задовiльному cTaHi
(завантая<увальнi клапани
смiттепроводу заваренi
09,04.202 0р.)

11 Смiтгсзбiрнi камери
(цодопровiд)

Водопостачання вiдсутне
в 1,2,3 пiд.

|2 BiKHa В задовiльно му стан1
1з Щверi .Щверi виходу на сходовi маршi

потребують поточного ремонту
В задовiльному cTaHi

Козирки вхiдних груп В задовiльному cTaHi
1б Електрообладнання

(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

Потребуе поточного ремонту

I7 Лiфти (машипнi примiщення,
дверi машипних примiщень)

Працюють в паспортIlому режимi

l8 Системи
опаJIення

центрzrльного В задовiльному cтaнi

19 Системи
водопостачання

гарячого В задовiльному cTaHi

20 Системи
водопостачанIUl
i кана;riзацii

холодного В задовiльному cTaHi

2l Прибудинкова
(благоустрiй,
покриття)

територiя
асфальтове

В задовiльному cTaHi

22 .Щитячi
(обладнання
майданчикiв)

майданчики
дитячих

.Щитячий майданчик потребуе
поточного ремонту

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку Ns 37 на вул. Прирiчнiй,
технiчний стан дитячого майданчика - задовiльний. Житловий будинок придатний
до експлуатацii в осiнньо-зимовий лерiо д 202 | -2022 poKiB.
(оцiнка технiчного cтzlнy,
насryпний перiол)

висновок про готовнiсть до експлуатацii житлового булинку у

Голова Koмicii: головний iнженер ОД-505

Члени KoMicii: iнженер 1-i категорii

Майстер техдiльницi

волошина Н.м

рентьева T.Iьсп)

ъ

оt

о/Ё-
?

.Щата огляду <lб> вересня_202l р.

Мелiкаева З.М.

l4 Вхiднi групи
15


