
Акт
загального огляду житлового будинку,

розташоваIIого за адресою: вул. Прирiчна, 29

мелiкаева з,м. КП <Керуточа компанiя з
обсrryговування житлового
фонду оболонського району
м. Киева>>,

(П.I.П, майстра)

о -505
(назва виконавця послуг)

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

з 04.|0.2022р, по 07.10.202 2р,
(дата початку ог.rrяду) (лата завершення оглялу)

Провела огляд житлового будинку за адресою: вYл. Прир iчна.29
l встановила:

1. Житловий булинок, загчцьна площа якого станов ить 12 258,7О кв. м, кiлькiсть
квартир- 180 шryк.
На прибудинковiй територii розмiщуються 2 дитяtIих та 1 спортивний майданчики,

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан житлового будинку та його прибудипковоi територii:
Пiд час проведеЕня огляду житлового будинку Nч 29 на вул. ПрЪрiчнiй комiсiя

перевiрила стан несучих та огороджув€lльних конструкцiй, .о""iйri та внутрiшнi
стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, .r.r.r, цо, гвп, ХВП, каналiзацii,
лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивний майдаrтчики 

"u 
,rр"п"ф,ериторiю.

При цьому виявлено:

]ф
зlп

Найменування елемента
конс ll

Висновок про технiчний стан
l1 белемента кон

Примiтка

l аменти В задовiльно cTaHl
2 Фасади В задовiльно стан1
J Стiни В задовiльно cTaHl
4 метизоваЕ1 стикиг В задовiльно cTaHl
5 Пiдлога В лiфтових холах потребус

мо
6 По lвля В задовiльно стан1
7 Водостоки ПОТОЧЕОГО емоп
8 Сходовi клiтки,сходовi

ма шl
ують капiтального ремонтуПотреб

9 Балкони одж1l rаЕки В задовiльн стаЕl,rанки

поточного



(огородження балконiв i
лоджlи

потребують поточного ремоЕту

10 Смiтгепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

В задовiльпому cTaHi
завантажувмьнi

(заваренi
клапани

02.о4.2020
ll Смiтгезбiрнi камери

водоп вlд
Потребують поточЕого ремонту,
водопостачання Bi не 1,2 пiд.

l2 BiKHa В задовiльно стан1
13 .Щверi Потребують поточного ремонту в

машинне примiщеннrl 1,2,3,4,5
пiд.

|4 Вхiднi групи Потребують поточного ремонту
|,2,З,4,5пtд.
В задовiльно cтaEl

16 Потребують поточного ремонту

l7
машинних имlщень

Працюють в паспортному режимi

18 Системи центрмьного
опaшення

Потребlrоть поточного ремонту

Системи гарячого
водопостачання

Потребують поточного ремонту

20 Системи холодного
водопостачання
l канarлlзацll

Потребують поточного ремонту

2| Прибулинкова територiя
(благоустрiй,асфальтове
по

В задовiльному cTaHi

22

майданчикiв

В задовiльному cTaHi

2з Спо вний майданчик В задовiльно cTaHl

Висповки KoMicii: технiчний стан житлового булинry Nч 29 на вул.
дитячих та спортивного майданчикiв - задовiльний. Житловий будинок
до експлуатацii в осiнньо-зимовий перiод2022-2

висновок про готовнi

Прирiчнiй,
придатний

житлового булинку у
(оцiнка технiчного стану,
наступний перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-505
iуговуючА
льниця

Члеци KoMicii: iнженер 1-Т категорii

Майстер техдiльницi

шина Н.М.

аврентьева T.I.

.Щата огляду <07> жовтня 2022р.

е/,/,.' Мелiкаева З.М.

l5 Козирки вхiдних груп
Електрообладнання
(щитова,мережi,будинкове
освiтлення)

Лiфти (машиннi примiщення,

19

!итячi майданчики
(обладнання дитячих

о Б


