
Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: вул. Приозерна, 10-В

Кольга 0.I.
(П.I.П. майстра

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Кисва>,,

од-501
(назва виконавця послуг)
Мr, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Шумiк Л.I.,
iнженера з органiзачiТ експлуатацii та ремонту l -Т категорii Шембель Т.М.,
майстра технiчноi дiльницi Кольги 0.I.

з l4.09.2020 по l8.09.2020pр.
(лата початку огляду) (лата завершення огляду)

Провели огляд житлового будинку за адресою : вул. Приозерна,10-В
i встановила таке:
1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 5066кв. м,

кiлькiсть квартпр - 72.

2. Технiчний стан житлового будинку та його прибулинково'f територiI:
Пiд час проведення огляду житлового булинку Nq1O-B на вул. Приозернiй,

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувмьних конструкцiй,, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи цо, гвп' хвп,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання та прилеглу територiю.

п и цьом виявлено:
N!
зlп

Найменування елемента
yKuii) буаинку,кон

Висновок про технiчний стан
конс,г кцii) б .]llIIелемента

Приr.tir,ка

l Фундаменти В задовiльному cTaHi

2 Фасади В задовiльному cTaHi

3 Стiни В задовiльному cTaHi

_+ Герметизованi стики Потребують поточного ремонту

) Пiдлога В задовiльному cTaHi

6 Покрiвля Потребують поточного ремонту

7 Водостоки Потребують поточного ремонту



Потребують капiтального ремонтуа Сходовi клiтки, сходовi маршi

В задовiльному cTaHtБалкони. лоджii, ганки
ення ба.,tконiв i лоджiйог дж

9

Потребус замiни шибериСмiттспроводи (клапани,

стовб и,ш 1.1

Потребус вiдновлення
водопостачання

Смiттезбiрнi камери
овlдводо

В задовiльному cTaHiI]iKHal2

В задовiльному cTaHilBepi13

Потребують поточного ремонтуВхiлнi групи1,1

Потребують поточного ремонтуКозирки вхiлних групl5

Елекгроцитова потребуе поточного
e\,lo

Елекгрообладнання (щитова,
инкове освiтленняN,l ежi, б д

lб

Працюють в паспортному режимlЛiфти (машиннi примiщення.
имtщеньдве l машинних

1,7

Потребують капiтального ремонтуС истеми центрального опаJ]енняl8
Потребують капiтального ремонтуСистеми гарячого

водопостачання
l9

Потребують капiтального ремонтуСистеми холодного
опостачання l канalлlзацllвод

20

В задовiльному cTaHiПрибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
по иття)

2|

Висновки Koмicii: технiчний стан житлового

задовlльнии.
Житловий булинок придатниЙ до експлуатацii

булинку на вул. Приозерна,l0-В

в осiнньо-зимовиЙ пер iод 2020-2021р.р.

BHicTb до експлуатацil жилого
перiол)

Шумiк Л.I.

Шембель Т.М

Кольга 0.I.

(оцiнка технiчного стану, висновок про гото
будинку у наступний

Голова KoMicii: головний iнженер о

Члени KoMicii: iнженер 1-i кате

Майстер технiчноi дiльн

l0

ll

.Щатаогляду<18> вересня 2020р.


