
Акт
загального огляду житлового будишку,

розташованого за адресою: вул. Прирiчна, 31

Мелiкаева З.М. КП <Керуюча компанiя з
обслryговування житлового

фо"ду Оболонського району
м. Киева>,
од_505

(назва виконавru послуг)

(П.I.П. майстра)

Комiсiя ОД-505 у складi: головного iнженера Волошиноi Н.М., iнженера l-i
категорii ЛаврентьевоТ T.I, майстра техдiльницi Мелiкасвоi З.М.

з 13.09.2021р. по l6.09.2021p
(дата початку огляду) (дата завершення оглялу)

провела огляд житлового будинку за адресою: вчл. ПDипiчна.31
l встановиJIа :

1. Житповий будинок, загальна площа якого становить 5792,60 кв. м, кiлъкiсть
квартир -79.

На прибудинковiй територii розмiuryеться 1 дитячий майданчик, 1 спортивний
майданчик

(перелiк елемеrпiв благоусгрою)

2. Технiчний стан житлового будинку та його прибудинково[територii:
Пiд час проведеннrI огJIяду житлового будинку Ns 3l на вул. Прирiчнiй, комiсiя

перевiрила стан нес}п{их та огороджув.lльних конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi
стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, канагiiзацii,
лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик, спортивний майданчик та прилеглу
територiю.

При цьому виявлено:

J\lb

зlп
НайменуваннrI елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) будинку

Приплiтка

1 Фундаменти В задовiльному cTaHi

2 Фасади В задовiльному cTaHi
J Стiни В задовiльному cTaHi
4 Герметизованi стики Потребують поточного ремонту
5 Пiдлога В задовiльному cTarri
6 Покрiвля В задовiльному cTarti
7 Водостоки Потребують поточного ремонту
8 Сходовi

маршi
кJIlтки, сходовr Потребують капiтального ремонту

9 Балкони, лоджii, rанки
(огородження балконiв i лоджiй)

В задовiльному cTaHi



10 Смiттспроводи (клапани,
стовбури, шибери)

В задовiльному cTaнi
(завантажув€lпьнi кJIапани
смiттепроводу заваренi
10.04.2020р.)

1l Смiттсзбiрнi камери
(водопровiд)

ВодопостачанЕя вiдсутне

l2 BiKHa В задовiльному cTaнi
1з ,Щверi В задовiльному cTaHi
l4 Вхiднi групи Вхiдна група потребуе поточного

ремонту
15 Козирки вхiдноi групи Козирок вхiдноi групи потребуе

поточного ремонту
16 Електрообладнання (щитова,

мережi, будинкове освiтлення)
Потребуе поточного ремонту

l7 ЛiфТИ (машиннi примiщення, дверi
машинних примiщень)

Працюють в паспортному режимi

18 Потребують поточного ремонту

19 Системи гарячого
водопостачанЕя

Потребують поточного ремонту

20 Системи холодного
водопостачання i каншiзацii

Потребують поточного ремонту

2| Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфшtьтове покрlтггя)

Асфальтове покриття потребуе
капiтального ремонту

22 ,Щитячi майданtlики
(облалнання дитячих майданчккiв)

Щитялиiт майданчик потребуе
поточного ремонту

2з Спортивнi майданчики
(обладнання спортивних майданчикiв)

Спортивний майданчик потребуе
капiтального ремонту

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку Nч 31 на вул. Прирiчнiй,
технiчний стан дитячого /спортивного майданчика - задовiльний. Житловий будинок
придатний до ексггryатацii в осiнньо-зимовий перiод 2021-2022 poKiB.

(оцiнка технiчного сгану, висновок про готовнiсгь до

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-505

Члени KoMiciT: iнженер 1-Т категорii

Майстер техдiльницi
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,Щата огJIяду (_1б) вересня 202l р.
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