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КП <Керуюча компанiя з обслуговування
жиl,л

нrLзва виконавця послуг)

ового фонду оболонського району м. ки€ва),
од-50l

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: нач1Iьника Вангородськоi Я.П., iнженераз органiзацii експлуатацii та ремонту 1-оi категорii Пазкlри Ю.Ё, ;;;;;;а техдiльницiКольги 0.I.

з 21.0З.202 2р. по 25.03 .202(лата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: вул. Приозерна,10-А
1 встановила таке:
1, Житловий будинок, зага'1ьна площа якого становить 7647кв. м,
кiлькiсть квартир - l08.
На прибудинковiй терито pii розмiщено дитячий ьrайданчик.

перелlк елементiв благоустрою)
2. Технiчпий стан я(итлового булинку та його прибудинковоi територii:

Пiд час проведення огляду житлового будинку м l0-A на вул. Приозернiй, комiсiяперевlрила стан несучих та огородж}ъul].Iьних констр),кцi й, зовнiшнi та внутрlшнlстlни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи t{O, ГВП, ХВП, кан aJIl зацl1,лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу територiю,
п и цьо виявлено:

Висновок про ,гехнiчний стан
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Герметизtlванi стики

5 Пiдлога

Покрiвля
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8 Сходовi клiтки, сходовi маршi
9 Балкони, лоджii. ганки

(огородження бацконiв i лоджiй)
Смiттспроводи (клапани. стовбури.
шибери)
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ll Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

l] BiKHa

13 !Bepi

1.1 Вхiлнi групи

l5

lб Електрообладнання ( щитова,
мережi, будинкове освiтлення)

l7 Лiфти (машиннi примiщення, дверi
машинних примiщень)

l8 Систепtи l lеIIl,ра-ц ьного опаIенtIя
l9 Системи гарячого водопостачання
20 Системи холодного водопостачання

iканалiзацii
]l Прибулинкова територiя

(благоустрiй, асфа,rьтове покриття)
fl итячий майдаrtчик (обладнання
дитячих майданчикiв)
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Потребус замiнrt шибери

В задовi;tьнtlм1, cTaHi

В задовiльному cTaHi

В задовi.,l bHtlM_v cTaHi
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Потребус поточ ного ремонту
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Прачюють в паспортному режимi

п IOTЬ ПОIОЧНОГО \1о

п ть по [оч ного мо

Асфальтове покрItття потребус
каtllталыlого с \lol l

В задовiлt,номч cat ti,l арно-
технlчно]\f c,taI ll

Висновки Koмicii: технiчний стан житлового будинк},на вул. Приозернiй, 10-А,
дитячиЙ маЙданчик - задовiльниЙ.
Житловий будинок придатний до експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод 2022р.

(ouiHKa технiчного стану, висновок про готовнiсть ,1о експлуатацii жилого
булинку у наступний ll 1o.1

Голова KoMicii: начальник ОД-50 дська я.п.

Члени KoMicii: iнженер 1-оТ ка гор

майстер техдiл Ёницi

.Щата огляду <25> березня 2022р. \t--_

азюра Ю.Г.

Кольга 0.I.

Потребуtоть каlliталыtого pe]ltoltTy

В задовiльному cTaHi

Козирки вхiлних груп

В задовiльному cTaHi


