
Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: вул, Прирiчна,35

м а З.М. КП кКеруюча компанiя з

обслуговування житлового

фонду Оболонського району
м. Кисва>,

(П.I.Б. майсгра)

КомiсiЯ у складi: головногО iнженера Волошиноi Н,М,, iнженера 1-Т категорii

ЛавреЙьевоi T.I, мйстра техдiльницi МелiкаевоТ З,М,

о -505
(па]ва викоцавця послг)

з26.09 .2022р. по29.09.2022р

(дата початку огляду)
(дата завершсння огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою: прирlчна, 35вул.

i встановила :

1. Житловий будинок,
квартир -79.

загаlIьнаплоЩаякогостаноВитЬ57.72,40кВ.М!кlлЬкlсТЬ

2. Технiчний стаЕ житлового будинку та його прибуди_нковоi територii:

пц час проведення Й"оу *"rr,оЙ.о буди"ку Nb З5 На ВУЛ, ПРИРiЧНiО: 
:"]l1i]]

перевiриластаннес}ЧихтаогороДж}ъаJIьнихконстрУкчiй,зовнiшнiтаВнуТрlшнl
стiни, стики, покрlвJIю, 

^;;;,у: 
uKH4 д",рi, iнженЪрнi мережi (ЦО, ГВП, ХВIl,

каналiзацф, лiфти, електрообладнання та прилеглу територiю,

на момент п ки виявлено:l
Примiтка

В задовiльному cTaHi,

завантажуваJIьнi клапани

дибц11еле\{ента кон
Найменування елемента

динбlкон
J\ъ

зlл
енти В задовiльно

в задовiльно
стан1
cTaHlФасади

Стiни3 В задовiльно
В задовiльно

cTaHl
стан1метизован1 стикиг4
стан1В задовlльноПiдлога5

Потребуе капiтального ремонтуПокрiвля6

e]\,Ioп еб ють поточногоВодостоки1
Потребуе капiтального ремонтуклiт5и, сходовiСходовi

ш1
8

В задовiльному cTaHi
о дження балконiв i лоджiй

Ба_пкони, ганкилоджii,

10 Смiттспроводи
(клапани, стовбури, шибери)

смiттепроводу заваренi 1 0.04,2020р.

Висновок про технiчний стан l

]

]
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]
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2



11 Смiттезбiрнi камери
(в овiл)

Водопостачання вiдсутн€

12 BiKHa В задовiльно cTaHl

1з l В задовiльно стан1

1,4 Вхiдна група В задовiльно cTaHl

15 Коз ки вхlдних В задовiльно стан1

16 Електрообладнання (щитова,

мережi, будинкове освiтлення)
Потребус поточного ремонту

|7 ЛiфТИ 1машинri примiщення, лверi Працюють в паспортному режимl

18 Системи
опалення

центрzrльного Потребують поточного ремонту

19 Системи
водопостачання

гаряtIого Потребують поточного ремонту

Системи холодного
водопостачанвя i кана,чiзацii

Потребують поточного ремонту

2| Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове покриття)

В задовiльному cTaнi

Впсновки Koмicii: технiчний стан житлового булинку
на вул. ПрирiчнiЙ - задовiльний. Житловий булинок придатний до
в осiнньо-зимовий перiод 2022-2023 poKiB.

(оцiltка технiчного стаЕу. висновок про готоанlсть до ого булинку у Itаступltий перiо.1)

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

Члени KoMicii: iнженер l-T категорii аврентьева T.I

Майстер техдiльницi Мелiкаева З.М.

,,Щата огляду <29> вересня 2022 р.
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