
Кольга 0.I.
(П.I.П. майстра)

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

од-501
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: начальника Вангородськоi Я.П.,
iнженера з органiзацii експлуатацii та ремонту 1-оi категорii Пазюри Ю.Г., майстра
техдiльницi Кольги 0.I.

з 2|.0З.2022р. по 25.0З .2022р.
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Приозерна, 10
i встановила таке:
1. Житловий будинок, загмьна площа якого становить 10229 кв. м,
кiлькiсть квартир - 144.
На прибулинковiй територii розмiщено дитячий та cLloртивний майданчики.

(перелiк елементiв благоусr,роttl)
2. Технiчний стан житлового будинку та його прибу;цинковоi територii:

Пiд час проведення огляду житлового булинкуЛs l0 навул. Приозернiй,
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти' електрообладнання, дитячий, спортивний майданчики
та- прилеглу територiю.
п l] цьо виявлено:

Потребують по,гочн0I,о ремонту

В задовiльном1, cTatti

ль
зlл

найменчвання елемента
(констру KltiI) булинку

Прим iTKa

l Фундаменти

) Фасади

Висновок про технiчний стан

В задовiльном), cTalll

в задовiльному cTatli

булинкукп iT)елемента (конс

3 Стiни В задовiльному cTaHi

.1 Герметизованi стики

Пiл:tога

Покрiв,rя В задовiльномl,стаtti

Акт
загального огляду iкилого б1 динку,

розташованого за адресою: вчл. Приозерна, 10

I
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Е}одостоки

8 Сходовi клiтки, сходовi ма шl
9 Балкони, лоджii. ганки

(огородження балконiв i
лоджiй)

l0 Смiттспроводи (клапани.
стовб и- IIIи tl

1l Смiттезбiрнi камери
водо овiд)

|2 L}iKHa

lз .Г{верi

14 Вхiлнi групи

l5 Козирки вхiдних груп

lб Електрооблалнанrя ( щитова,
мережi, будинкове освiтлення )

1,7 Лiфти (машиннi примiщення.
дверi машинних примiшень)

працюють в паспорl t{olry режимi

l8 Системи центрat'.lьного
опalлення

l9 Системи гарячого
водопостачання

20 системи холодного
водопостачання i кана.,riзацiТ

21 Прибулинкова територiя
(благоустрiй. асфальтове
п() иття)

)1 !итячий та спортивний
майданчики (обладнання
дитячих та спортивних
майданчикiв)

Потребують поточнOго ремонту

п Ib каIllтал 1,1l()г() eMoI l
В задовiлыlому cTaHi

Потребус замiнI.r urltfiep

В задовiльпому cTaHi

В задовi..Iьном1, cTalti

В задовiльному стапi

Потребlтоть поточного ремонту

Потребують по,.оч Ho1,o ремонту

В задовiльномr,cтarti

Потребують капiтаlьного ремонту

Потребують капiтаlьного ремонту

Потребують tlотоlitl()го ремонту

В зад6зiл5119у1, glд11;

в задовiлыrому caHir арно-
технiчному cTarti.

Висновки KoMiciT: TexHiчний стан житлового булинку }Ia вул. Приозернiй, 10, дитячий
та спортивний майданчики - задовiльний.
Житловий будинок придатний до експлуатацiТ в веснянll-лiтнiй перiод2022р.

(оцiнка TexHi чного стану, висновок про готовнiсть ,1о експлуатацii жилого
булинку у насту llни

Голова KoMicii: начаJIьник о

Члени KoMicii: iнженер 1-oi pii

маистер

с ькао
б1

Пазюра Ю.Г,

-<
.tэ9

[ата огляду <<25>> березня 2022р.

Кольга 0.I.

я.п.
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