
Акт
загального огляду }китлового булинку,

розташованого за адресою: вул. Прирiчна, 31

Мелiкаева З.М. КП <Керуюча компанiя з

обслуговування житлового

фонлу Оболонського районч
м. Киева>,
од-505

(П.I.П. майстра)

Комiсiя ОД-505 у складi: головного iнженера ВолошиноТ Н.М.. iH;lterrepa l

категорiТ ЛаврентьевоТ T.I, майстра техдiльницi Мелiкаевоi З.М.

з 26.09.2022р.
(дата початку огляду)

(IIазва викоIIпвltя lloc-,l\ ] ]

(дата завершепIlя огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою: в л lчн зl
l встановила :

l. Житловий будинок, загшъна площа якого становить 5792,60 кв. м, кiлькiсть
квартир - 79.

На прибудинковiй територii розмiпryеться 1 дитячий майданчик. l спорrивний
майданчик

(перелiк елеrrептiв благоустрою)

2. Технiчний стан житлового будинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведенюI огляду житлового булинку Jф 31 на вул. Прирiчнiй, коплiсiя

перевiрила стан несrих та огороджувальнlтх конструкцiй, зовнiшнi та вrrутрiшнi
стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацiI,
лiфти, електрообладнанпя, дитячий майданчик, спортивний майданчик та прилеглу
територiю.

При цьому виявлено:

Примiтка

В задовiльному cTaHi

Ns
зlп

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (констрlкчii) булинку

1 Фундаменти

2 Фасади В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHiз Стiни

4 Герметизованi стики В задовiльному cTaHi
5 Пiдлога В задовiльнопrу cTaHi
6 Покрiвля В задовiльнопtу cTaHi
,7 Водостоки Потребують поточного ремонту
8 Сходовi

маршi
кJIlтки, сходов1 Потребують капiта,rьного ремонту

9 Балкони, лоджit, rанки
(огоролження балконiв i лоджiй)

В задовiльному cTaHi

ло 29.09,2022р

l



Смiтгепроволи (к.папани,

стовбури, шибери)
В задовiльному cTaHi
(завантажувальнi клапани
смiттепроводу заваренi
10.04.2020р.)

11 Смiтгезбiрнi камери
(водопровiл)

l2 BiKHa В задовйьному cTaHi

.Щверi В задовйьному cTaHi
14 Вхiднi групи Вхiдна група потребуе поточного

ремонту
15 Козирки вхИноТ групи Козирок вхiдноi групи потребуе

поточного ремонry
lб Електрообладнання (щrттова,

мережi, будинкове освiтлення)
Потребуе поточного ремонту

|7 ЛiфТИ 1машиннi примiшення, лверi
маrчинних примiщень)

Працюють в паспортному режимi

18 Системи центрального
опalлення

Потребують поточного ремонту

l9 Системи гарячого
водопостачання

Потребують поточного ремонry

20 Системи холодного
водопостачання i каналiзацii

Потребують поточного ремонry

2| Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове покриття)

Асфаьтове покриття
капiтального ремонту

потребус

22 .Щитячi майдаrr.п,Iки
(обладнання дlтгячих майдавчикiв)

2з Спортивнi майданчики
(облалнання спортивнлrх майданчцкiв)

Потребуе капiтапьного ремонту

10

Впсновки Koмicii: технiчний стан житлового бу,uинку Jф З 1 на вул. Прирiчнiлi,
технiчний стан дитячого та спортивного ]\l - задовiльний. Житловий
будинок идатний до експлуатацii в ociHHb 2022-202З poKib.

(оцirIка тсхнiчного сrдD/, висновок про ютовнiсть до у ltасryпвий перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-505 ошина Н.М

:
.t

Члени KoMicii: iнженер l-i категорii

Мйстер техдЬницi

Щата огляду <<29>> вересня 2О22 р.

Лаврентьева T.I

a-eL Мелiкаева З.М.

]{i jloпт во

5

ОБСЛУГОВУЮЧА

ьниця

J

Водопостачання вiдсlтне

13

Потребуе поточного ремонту


