Акт

загального огляду жи. lого булинку,
розташованого за адресою: вул. Приозерна, 12

Кольга 0.I.

(П.l.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя

з обслуговування

житлового фонду оболонського раЙону м.

од-501

Ки€ва>>,

(назва виконавця послуг)

Мr, що нижче пiдписмися, комiсiя

у складi: начальника Вангородськоi Я.П,, iнженера
з органiзацii експлуатацii та ремонту 1-oi категорii Пазюри Ю.Г., майстра техдiльницi

Кольги 0.I.

з 21.03.2022 р.

по 25.0З .2022 р.

(дата початку огляду)

(дата завершення огляду)

провела огляд жилого б Удинку за адресою: вул._ГIриозерна, 12
1 встановила таке:
1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 101Збкв, м,
кlлькlсть кварт ир - 144
2. Технiчний стан житлового будинку та його прибудинково[ територii:
Пiд час провед ення огляду житлового будиrrк1. NЬ 12 навул. Приозернiй, комlсlя
перевlрила стан несучих та огороджув.шьних конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi
стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, сисl,еми 1lo., гвп, ХВП, каналiзацiТ,
лiфти, електрообладнання та прилеглу територiю.
п и цьо виявлено:
N9
Найменування елемента
Висновсrк про технiчний стан елемента
Примiтка
з/п (конструкцii) будинку
(кон
кцii) б линк

l

Фундаменти

В задовi.lIьному

cTtrHi

Фасади

В задовi.lIьному

cTtrHi

_)

Сr,iни

В задовi;tьному с,ганi

4

Герметизованi стики

Потребують Ilоточного ремонту

5

Пiдлога

В задовi.llьному cTaHi

6

Покрiвля

Потребус поточного ремонту

,7

Водостоки

Потребlrоть tIоточного ремонту

Сходовi клiтки, сходовi маршi

В задовi.llьному

]

8

cTtrHi

9

l0

ll
l2

Ба.пкони, лоджii', ганки
(огородження балконiв i
лолжiй)
Смiттспроводи (клапани,
стовб ури, шибери)
Смiттезбiрнi камери
(д9лопровiл)

В задовi.rtьному cTaHi
В задовi.ltьному cTaHi
В задовi.llьному cTaHi

В iKHa

В задовi.ltьному cTaHi

lз

!Bepi

В задовi.ltьному cTtlHi

l4

Вхiлнi групи

В

l5

Козирки вхiдних груп

В задовi.тtьному

lб

Електрообладнання ( щитова,
мережi, будинкове освiтлення)
Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)
Системи центрilльного

В задовi.тIьному cTaHi

1,7

l8

l9
20

2|

0п:L,Iення

Системи гарячого
водопостачання
системи холодного
водопостачання i каналiзацii
Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

задовi.тtьнол,Iу cTtrHi
сT;LHi

Працюкl гь в lrаспорт}lому режимi
Потребуrоть капiта-rыrого ремонту
Потребl,rоть ttапil,а.lьного ремонту
Потребl,rоть капi1,1t_lыrого ремонту

В задовi.ltьноvу cTaHi

Висновки Koмicii: технiчний стан житлового

б)/.цинк), на вул.

Приозернiй,l2,

задовlл ьнии.

Житловий будинок придатний до експлуатацii в lзесня trо-лiтнiй перiод 2022р.
(оцiнка технiчного стану, висновок про гоr oBHic rь до експлуатацii жилого
булинку у нас,гу пн !l

Голова Koмicii: начальник ОД-5
Члени KoMicii: iнженер 1-оi

Пазюра Ю.Г.

тегор

маистер техд lльницl

[ата огляду

дська

<25> березня 2022р.

lQ.

Кол ьга 0.I.

я.п.

