
Акт
загального огляду житлового будинку,

розташовапого за адресою: вул. Прирiчна, 37

КП <Керуюча компанiя з
обслуговування житлового

фонду Оболонського району
м. Киева>,
од-505

(П.l.П. майстра)

(назва вякоIlавця пос-lуг)

Комiсiя у складi: головЕого iнженера Волошиноi Н.М., iнженера l-T категорii
Лаврентьевоi T,I, майстра техдiльницi Мелiкаевоi З.М.

(лата початку оглялу)

провела огляд житлового будинку за адресою: вул. Прирiчна, З7 (зlпо3пiд.)
l встаЕовила :

l. Житловий будинок, загальна площа якого становить93 36,80 кв. м,
квартир -208 штук.
На прибудинковiй територii розмiщуються 1 дитячий майданчик

(дата заrершеl lпя ог,,1я.]),)

кlлькlсть

(перслiк слементiв благоустрою)

2. Технiчний стан житлового будинку та його прибудинковоТ територiТ:
Пiд час проведеЕня огляду житлового булинку J\Ъ 37 по вул. Прирiчнiй, комiсiя

перевiрила стан несучих та огороджувальЕих конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi
стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa. лверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзачii,
лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу територiю.
При цьому виявлеЕо:

N9

зlп
Найменування елемеЕта
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стаЕ
елемента (конструкчii) будинку

Примiтка

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

маршi
клlтки, сходов1 Потребlrоть капiтального ремонту

9 Балкони,
(огородженвя
лолжiй)

лоджii, ганки
бмконiв i

В задовiльному cTaHi

Смiттепроводи (клапани, В задовiльному cTaHi

Мелiкаева З.М.

з26.09.2022р. по 30.09.2022р
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(завантаясувальн
смiттспровоry заваренl

i клапани

09.04.202

стовбури, шибери )

Водопостачанця вцсутн€
в 1,2,3 пiд.

Смiтгезбiрнi камери
водоп овlд

11

cTaHlВ задовlльноBiKHa|2
виходу на сходовl маршl

поточного емонп еб
.Ц,верi,Щверi

В задовlльноВхiднi14
cTaHlВ задовtльноки вхlднихКоз15

Потребус поточного ремонтуЕлектрообладнання
(щитова, мережi, будивкове

освlтлеЕня
Працюють в паспортному режимlЛiфти (машиннi примiщення,

i машивних п имlшень
|,|

В задовiльному стан1
Системи
опалення

центрального18

В задовiльному cTaнlгарячого

водо постачання
Системи19

В задовiльному cтaнi
Системи
водопостачаннrI
i каналiзацii

холодного20

В задовiльному cTaвlПрибудинкова
(благоустрiй,

територlя
асфа.пьтове

по иття

z1

,Ц,итячий майданчик
поточного ремонту

Дитячi
(обладяання
майданчикiв

майдаЕчики
дитrFмх

22

Висновки KoMicii: технiчний стаЕ житлового будинку Jф 37 на вул. Прирiчнiй,

технiчниЙ стан дитячого майдаЕtIика - задовiльний. житловиЙ будинок придатнии

до ексшIуатац ii в осiнньо-зимовий пер \од2022-2023 роKlB.

@uiHKa технiчного стану, висtlовок про готовнiсrь до експлуатацt i жлfiлового бупинку у насгупний перiол)

Голова Koмicii: головний iнженер ОД-505

Члеви KoMicii: iнженер 1-i категорii

Майстер техдiльЕицi

.Щата огляду (ЭQD вересня 2022 р.

олошина Н.М

аврентьсва T.I

елiкасва З.м

оьсп

8 8tH
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cTaHl

1б

потребус

_1


