
Акт
загального огляду жилого булинку,

розташованого за адресою: вул. Приозерна,10-А

Кольга 0.I.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського раЙону м. Киева>,

од_501
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписапися, комiсiя у складi: головного iнженера Шумiк Л,I.,
iнженера з органiзацii експлуатацii та ремонту l-T категорii Шембель Т.М.,
майстра технiчноi дiльничi Кольги 0.I.

з 1 6.03.2020р. по l9.03.2020p.
(дата початку оглялу) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Приозерна,l0-А
i встановила таке:
1. Житловий будинок, загыIьна площа якого становить 764'7кв. м, кiлькiсть
квартир - 108штук.
На прибудинковiй територiТ розмiщено дитячий майданчик.

(перелiк елементiв б.rагоустрою)
2. Технiчний стан житлового будинку та його прибудинковоi територii:

Пiд час проведення огляду житлового булинку Ла l0-A по вул, Приозернiй,
комiсiя перевiрила стан несrлих та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi та
впутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,
кана.,,Iiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу територiю.
ll и цьом виявлено:
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зlл
Найлtенування
(конструкцii) будинку

e"ilelIeHTa Висновок про технiчний стан
елемента (конструкчii) булинку

Примiтка

l Фундаменти [} за]ltlвi.lьноrt1 cTatli

2 Фасади I} заловiльному cTaHi

J Стiни В задовiльному cTaHi

4 Герметизованi стики Потребують поточного ремонту

) Пiд,-rога

6 Покрiвля I} задовiльному cTaHi

,7 Водостоки П отребують поточного ремонту

8 Сходовi кцiтки, сходовi маршi Потребують капiтатьного
ремонту

I

I

|В 
заловiльному cTaHi



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

В задовi;rьному cTaHi

Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Потребус замiни шибери

11 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

В задовiльuому cTaHi

|2 BiKHa В заловiлыrому cTaHi

13 Щверi В задовiльному cTaHi

|4 Вхiднi групи В задовiльному cTaHi

15 Козирки вхiлних rрl,п В заловiльному cTaHi

16 Елекгрообладнання (щитова,
мережi, будинкове освiтлення)

В задовiльному cTaHi

1"7 Лiфти (машиннi примiщення.
дверi машинних примiщень)

Прачюють в паспортному
режимi

l8 Системи центрtlльного опаJ]ення Потребують IIо,tочного

ремонту
19 Потребують поточного

ремонту
20 Системи холодного

водопостачання i канатiзацii
В задовiльному cTaHi

Асфальтове покриття потребуе
капiтального ремон,гу

В за.lовiльном1, caHiTapHo-
технiчному cTaHi. Пот,ребуе
доукомп jrектування сучасними
елементами.

2| Прибудинкова тери,горiя
(благоустрiй, асфальтове
покритгя)

22 .Щитячий майданчик (обладнання
дитячих майданчикiв)

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по вул. Приозерна, 10-А,
дитячиЙ маЙданчик - задовiльниЙ.
Житловий будинок придатний до експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод 2020р,

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-501 Шумiк Л.I.

Члени KoMicii: iнженер l -I категорii Шембе.ць Т.М.

Майстер технiчноi дiльницi }r4
!ата огляду <19> березня 2020р.

Кольга O.L
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Системи гарячого волопостачання 
|
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