
Акт
загального огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: вул. Прирiчна,17-В

(П.I.П. майстра)
КП <Керуюча компанiя з
обслуговування житлового
tРонл1, Оболонського району
м. Кис:ва>>,

( тtазва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя О!-505 у складi: головного iнженера Волошиноi
н.м., iнженера 1-i категорii Лаврентьевоi T.I, майстра техдiльницi Хлебнiковоi В.о.

(дата початку огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою:
i встановила, а саме:

_5

по 20.09.202|р
(дата заrзершення огляду)

вул ITplr DI чrrа. 17-В

о,гаtI
елемента кон ) Ццil ) Qi,:lцп
В задовiльн сl ан1

В задовiльно CTaHl
В задовiл cTaHl
В задовi cTaHl
в cTaHl
Вз вlльно cTaHi
п поточного

з 1б 2|

1. Житповий будинок, загаJIьна ппоща якого становить 4526,9О кв. м, кiлькiсть
квартир - 116 штук.

; Р. Технiчний стан житлового булинку та його прибулI.1нtсовоi територii:
i i r, Пiд час ПроВеДенНя оГляДу житлового будинку Nb 17-В на вул. прирiчнiй комiсiя
l;]l lТР'"'РИЛа 

СТаН НеСУЧИХ Та ОГОРОДЖУВаЛЬНИХ КОНСТРУкlriй, зовнiшнi та внутрiшнi
ll]| ]СТшни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ldo, гвП, хвп, каналiзацii,illi|.1
llI liШr", електрообладнання та прилеглу територiю.': При цьому виявлено:

Висновок про ,гех 
rl j.tгtitй ГJримiтка
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2 Фасади
1J Стiни
4 етизованl стикиг

1 ) Пiдлога
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Водостоки
Сходовi клiтки, сходовl
ма

Потребують капlталъного ремонту
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(конструкц|i) будинку



В задовiльному cTaнi (rанок
потребус поточноI,о рсп,lоlrту)

В задовiльному cTaHi
(завантажувальнi клап ани
смiттспроводу заваре н i

01.04.2020

В задовiльному cTaHi

Висновки KoMiciTl: технiчний стан житлового будинку lYч 17-В на вул. Прирiчнiй,
Житловий булинок придатний до експлуатацii в осiнньо-зимовий

2021-2022 в.

i

ffi{Шil

ffit|lii

ti
Гоrlова KoMicii: головний iнженер ОД-505

Нлени KoMicii: iнженер l-i категорii

Майстер техдiльницi

олошина Н.М

аврентьсва T.I

Балкони, лоджii, ганки
(огоролження балконiв
1додщiй)

10 Смiттепроводи
стовбури, шибери)

(клапани,

ll Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

В задовiльному cTaHi

l BiKHa В задовiльному cTaHi
1 !Bepi Потребують поточного ремонту

(oKpiM дверей в МП та пiдвал )
Потребують поточноI,о ремон ту
Потр ебують поточноj,о ремон ту
Потребус пoToLIll() I,o 

I 
)cNl() ltTy

Працюють в пacI]opTl t()]u\/ реяtlлмi

В задовiльному cTaHi

7'4 Вхiднi групи
15 Козирки вхiдних груп
16 Електрообладнання

(щитова, мережi, булинкове
освiтлення)

|7 Лiфти (машиннi примiщення,
д!ерi машинних примiщень)

18 Системи
опаJIення

центршIьного

1

п
Системи
водопостачання

гарячого В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi20 Системи холодного
водопостачання
i каналiзацiТ

2 1 Прибулинкова
(благоустрiй,

територiя
асфальтове

{<

цини|h
'yUrlox

!ата огJuIду ( l 7> вересня 2021р

сбнiкова В.о
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