
Акт
загального огляду жилого булинку,

розташованого за адресою: вул. Приозерна, l2

Кольга 0.I.
(П.I.П. майстра)

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

од-50l

з l4.09.2020p.

(назва виконавця послуг)

Мr, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Шумiк Л.I.,
iнженера з органiзацii експлуатачii та ремонту l-i категорii Шембель Т.м.,
майстра технiчноi дiльницi Кольги 0.I.

по 18.09.2020р.
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

1. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить l0lЗбкв. м,
кiлькiсть квартир - l44

2. Технiчний стан
Пiд час проведен

житлового булинку та його прибудинковоi територiТ:
ня огляду житлового булинку Nql2 на вул. Приозернiй, комiсiя

перевlрила стан несучих та огороджувальних конструкчiй, зовнiшнi та внутрiшнi
стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи цо, ГВП, ХВП, каналiiацii,
лiфти, електрообладнання та прилеглу територiю.
п и цьом виявлено:
лi
зlп

HaйlleHvBatIttя ejleNleI{l а
(конс кчii) б лин к

Висновок про технiчний стан елемента
(конс кчii) б лин

fIримiтка

Фундаменти В задовi.lIьному cTaHi

Фасади В задовi,тьному cTaHi

з Стiни В задовi.rьному cTaHi

4 Герметизованi стики Потребують поточного ремонту

5 Пiд,rога В задовiльному cTaHi

6 Покрiвля Потребуе поточного peMoн,lу

7 Водостоки Потребують поточного ремонту

провели огляд житлового булинку за адресою: вул._Приозерна, l2
i встановила таке:

l



В задовiльному cTaHiСходовi клiтки, сходовi маршi8

В задовiльному cTaHiБалкони, лоджii. ганки
(огородження балконiв i

лоджlи

9

Б задовiльному cTaHiСмiттспроводи (ютапани,

стовб tlи. UIи
10

В задовiльному cTaHiСмiтгсзбiрнi камери
водоп вlд

ll
В задовiльному cTaHi

12 BiKHa

В задовiльному cTaHt
[Bepi13

В задовiльному cTaHlВхiлнi групи14

В задовiльному cTaHt
Козирки вхiдних груп15

Влекгрошитова потребус поточного
glltо

ваитоlIн шtяIlaооб.q (lЕ ектр
Itс нявос тJtsе )нlI коб дежl\t с

lб

Працюють в паспортному режимlЛiфти (машиннi примtщення,
i машинних п им l шень

|,7

Потребують капiта,T ьного ремонтуСистеми центра,rьного
опапення

18

Потребують капiтального ремонтуСистеми гарячого
водопостачання

l9

В задовiльному cTaHt
Системи холодного

чання i каналiзацiiводопоста
20

В задовiльному cTaHl
Прибулинкова територlя
(благоустрiй, асфальтове
по иття)

21

iчний стан житлового булинку на вул. Приозерна,12,
Висновки KoMicii: техн

задовlльнии.
Житловий будинок придатний до експлуатац

(оц iHKa технiчного стану, висновок про

iT в осiнньо-зимовий перlод

готовнiсть до експлуатац1l жилого

2020-202 1р.р.

булинку у наступ ний перiол)

Голова KoMicii: головний

Члени KoMicii: iнженер 1

Майстер технlчноl д
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е

е

ка

нж

l о
,l,

л

Шумiк Л.I.

LЦембель Т.М.

Кольга 0.I.

Щата огляду < 1 8> вересня 2020р,


