
Акт
загального оглядч жилого будинку,

розташованого за адресою: вул. Приозерна,l2-А

Кольга 0.I.
(П.I.П. майстра)

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

од-501
(назва виконавця послуг)

М", цо нижче пiдписалися, 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 2|.03.2022р. по 25.0З.2022р.
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Приозерна,12-А
i встановила таке:
l. Житловий будинок, загальна площа якого становить 16350 кв. м,
кiлькiсть квартир - 270.
На прибулинковiй територii розмiщено 2 дитячих vайданчика.

(перелiк елементi в благоус,грою)
2. ТехнiчниЙ стан житлового будинку та Його приб;-динковоi територii:

Пiд час проведення огляду житлового будинкч J\b l2- А на вул. Приозернiй,
комiсiя перевiрила стан несr{их та огороджу,в€lльних конструкrriй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa' дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячlлй майданчик та прилеглу територiю.
Il и цьом виявлено:

Висновок прtl технiчний стан
елемента (KotlcTр) KuiT) б динк

В задовi.rьноvу с,ганi

Потребують IlотоtIного ремонту

В заловi"lьноvу ст atti

В задовi"rьноvу cTaHi

N!
з/п

Найменування елемента
(конструкцii) булинку

Примiтка

l Фундаменти

2 Фасали В задовi-rьноvу cr aHi

3 Стiни В задовi.rьноvу cTaHi

.1 l'ерметизованi стики

5 Пiдлога

Покрiвля

7 Водостоки Потребують l]оl,оIIIlого ремонту

I

6

I



8 сходовi клiтки, сходовi маршi

9 Балкони, лоджii. ганки
(огородження балконiв i

лоджiй)
l0 Смiттспроводи (клапани,

ури. шибери)стовб
ll Смiттсзбiрнi камери

водо вiд)
l2 BiKHa

flBepi

l4 Вхiднi групи

l5 Козирки вхiдних груп

lб Електрообладнання (щитова,
мережi, булинкове освiтлення)

|7 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

l8 Системи центрrrльного
опаlення

l9 Системи гарячого
водопостачання
системи холодного
водопостачання i канаliзацii

2.I Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

22 !итячий майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

Потребуе капiталt,ноl о ремонту (5,6
пiд.)
В задовi-rьноvу c,l агli

Потребус заtлt iHlr шrибери

В задовi.rьноvу craHi

В задовi.lьному cTaHi

В задовi.rьноvч cTilHi

В задовi.lьному cTaHi

В заловi.rьноvу с,ганi

В задовiлыl<,му с atti

Працюють в пасп()р1,Ilому режимi

Потребують потоrlноI,о ремонту

Потребчють пoтoilll()1,o ремонту

В задовi"lьноvу c,taHi

В задовi.rьноrrч с t;lHi

В задовi.-lьному са rli,гарно-технiчному
cTaHi. Потребуютt, замiни на сучаснi
елементlл

Висновки Koмicii: технiчний стан житловог() бу;tинк\.rIа вул. Приозернiй,l2-А,
та 2 дитячих маЙданчики - задовiльниЙ.
Житловий будинок придатний до експлуатацii в весняtlо-лiтнiй перiод 2022р.

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть ,цо експлуатацiТ жилого
буд li

Голова KoMicii: начальник ОД-

Члени KoMicii: iнженер l -оi

маЙстер техд

родська

Пазюра Ю.Г,
),

!ата огляду <25> березня 2022р.

Кольга O.L

lJ

20

я.п.

;Е\


