
Акт
загального огляду жи.цого будинку,

розташованого за адресою: вул. Приозернаr1O-В

Кольга 0.I.
(П.LП. майстра

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду оболонського раЙону м. Ки€ва),

од-501
(назва виконавця послуг)
Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: начаJIьника Вангородськоi Я.П., iнженера
з органiзацii експлуатацii та ремонту 1-oi категорii Пазюри Ю.Г., майстра техдiльницi
Кольги о.[.

з 21.0З,2022 р по 25.0З.2022
(дата початку огляду)

р.
(лата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою : вул. Приозерна,1 0-В
l встановила таке:
1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 506бкв. м,

кiлькiсть квартир - 72.

2. Технiчний стан житлоВого будинку та його прибудинково[ територiI:
Пiд час проведення огляду житлового будинкуNч iO-B ,ru 

"yn. 
Прrоr"рнiй, комiсiя

леревlрила стан несучих та огороджувzUIьних конструкцlй , зовнiшнi та внутрiшнi
стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, двеpl, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii,
лiфти, електрообладнання та прилеглу територlю.
п и цьо виявлено:
J,ф

з/п
Найменування елемента

дин(конс кцii) б
Висновок про технiчrтий стан
e,,IeN{eHTa конст кц1l динко

Примiтка

ФУндаменти

2 Фасади В задовiльному cTaHi

3 Стiни В задовiльному с ганi

1 Герметизованi стики Потребують потоLlного ремонту

) Пiллога

6 Покрiвля

Водостоки

В задовi.rьному cTaHi

Потребують потоtlного ремонту

Потребують поl.оtlного ремонту

l
] 
В .uooui.,r"oMy стан i
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8 Сходовi клiтки. сходовi маршi

Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i лолжiй)

l0 Смiттспроводи (клапани,
стовбури, шибери)

ll Смiттсзбiрнi камери
(волопровiд)

l2 BiKHa

13 !Bepi

1,1 Вхiлнi групи

l5 Козирки вхiдних груп

16 Електрообладнання (щитова,
мережi, будинкове освiтлення)

|1 Лiфти (машиннi примiщення.
дверi машинних примiщень)

18 Системи центрального опалення

Системи гарячого
водопостачання

l9

20 Системи холодного
водопостачання i каналiзацii

]1 Прибулинкова територiя
(благоустрiй. асфальтове
покритгя)

Потребують капi,гrur ьного ремонту

В задовiльному cTaHi

[lотребус заьtiни tr tибери

В задовiльному с raHi

В задовiльному cr aHi

В задовiльному с TaHi

Потребують поl,о(lнOго ремонту

Потребують поточнOго ремонту

В задовiлыrtlм1, с r,atti

Працюють в пасп()рl,ному режимi

Потребують капiта-пьного ремонту

Потребують капiт:шьного ремонту

Потребують капiтtt-п ьного ремонту

Асфальтове покриття потребуе
капiтального pe\toHTy

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку на вул. Приозернiй,l0-В
задовlльнии.
Житловий булинок придатний до експлуатацiТ в весняно-лiтнiй перiол 2022р.

(оцiнка технiчного стану, висновок про го,говнiс,гь до експлуатацii жилого
булинку у на

голова koMicii: начмьник о п

Члени KoMicii: iнженер 1-о кате Пазюра Ю.Г.

маистер те / Кольга 0.I.

flaTa огляду <25> березня 2022р.
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