
Акт
загального огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: вул. Прирiчна,27

Мелiкасва З.М. КП <Керуюча компанiя з
обслуговування житлового
фонду оболонського району
м. КиевФ),
од-50

(П.I.П. майстра)

5
(вазва виконавця послlт)

Комiсiя од-505 у скJIадi: головного iнженера Волошиноi Н.М., iнженера
категорii Лаврентьевоi T.I, майстра техдiльницi Мелiкаевоi З.М.

з 03.10.2022р, по 05.10.2022 р.
(дата завершення ог.тrяду)

1. Житловий будинок, загальна площа якого cTaHoBlITb З4 560,80 кв. м, кiлькiсть
квартир -540 штук.
На прибудинковiй територii розмirrцуrотьс я 2 дчlтячихта 2 crlортивних майданчика.

(перелiк елементiв благоустрою)
2. ТехнiчниЙ стан житлового будинку та його прибудинковоi територii:

Пiд час проведення огляду житлового будинку Jф 27 на вул. Прирiчнiй комiсiя
перевlрила стан нес}п{их та огороджувzUIьних конструкцlй, зовнlшЕ1 та внутрtшнi
стlни, стики, покрlвлю, пlдлогу, BlKHa, двер1, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii,
лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчи ки та прилегJry територlю.
п и цьо виявлено:

1-i

вул. Прирlчна. 27

Ns
з/п

Найменування елемента
бкц1lконс

Висновок про технiчний стан
кц11 дибелемента конс

Примiтка

1 В задовiльно cTaHl
Фасади

J Стiни
4 етизован1 стикиг В задовiльно стан1
5 Пiдлога В задовiльно
6 По капlтаJIьного моп б
7 Водостоки п еб
8

поточний в 2021
9 Балкони,лоджii,ганки

(огородження балконiв
r лоджlи

В задовiльному станi,rанки
потребують ремонту

10 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

В задовiльному cTaHi,
завантажувчrльнi клапани заваренi
24.0з.202

11 Смiттезбiрнi камери
водоп ов

Потребують поточного ремонту
Водопостачання вiдс е

(лата початку огляду)
Провела огляд житлового будинку за адресою:
i встановила:

Фундаменти
2 Потребуе поточного ремонту

Потребуе поточного ремонту

cTaHl

поточного ремоЕту
Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Потребутоть капiтального
ремонту 7,9 пi,д. ремонт 1-2 пов.

г

lин

н



2,5,8,9,10-1 1, l3, 1 5, l 6. пiд'iЪдах
l2 BiKHa В задовiльно cTaHl
1з !Bepi Потребують замiни виходу на

покрiвлю 1,2,5,6,7,8,9,'1,0, 1 1, 1 2,
lз,|4 15,16 пiд.
Потребують
8,14,15,16 пiд.

поточного ремонry

l5 к ки вхlдних В задовiльно cтaHl
16 Електрообладнанrrя

(щитова, мережi, будинкове
освlтлення

Потребують поточного ремонту

l7 Лiфти (машиннi примiщення,
l машинних

Працюють в паспортному режимi

l8 Системи центрального
опалення

Потребують капiтального ремонту

19 Системи гарячого
водопостачання

Потребують капiтального ремонту

20 Системи холодного
водопостачання
i каналiзацii

Потребують капiтшlьного ремонту

2| Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

Асфальтове покритгя потребуе
поточного ремонту бiля 14,15,1б
пiд'iЪдiв.

22 ffитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв

В задовiльному cTaHi

Спортивнi майданчики Потребують капiтального ремонry

Висновки KoMici[: технiчний стан житлового будинку JФ 27 на вул. Прирiчнiй,
дитячих та спортивних майданчикiв - задовiльниЙ. ЖитловиЙ булинок придатниЙ
до експлуатацii в ociHHbo - зимовий пер iод2022 - в.

(оцiнка TexHi чного стану, висновок про готовнi го булинку у
наступний

?\

Голова Koмicii: головний iнженер ОД-505

Члени KoMicii: iнженер l-i категорii

Майстер техдiльЕицi

о вуючА
иця ъ ошина н.М.

ентьева T.I.

Мелiкаева З.М.

|4 Вхiднi групи

груп

примiщень)

2з

,Щата огляду <<05>жовння 2022 р.


