
( назва виконавця послуг )

М", що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: начаJIьника Вангородськоi Я.П., iнженера зорганiзацiТ експлуатацii та ремонту 1-oi категорii Пазкlри юi., ;;;Йа техдiльницiКольги 0,I.

Акт
загального огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: вl,л. Приозерна, 2-Б

Кольга 1.1.
(П.l.П. майстра)

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

о -50l

з 2| .0З.2022 по 25.03.2 022(да,га початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: вул. Приозерна,2-Б
l встановила таке:

На прибудинковiй територll розмlщено дитячпй майланчик.
(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан житлового будинку та його прибl,динков ol територii:
пi ц час проведення огляду житлового булинк1, jYs 2-Б на вул. Приозернiй, комiсiяперевlрила стан несучих та огороджув.UIьних кtlнструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi

стlни, стики! покрiвлю, лiдлогу, BiKHa, двеpl, системи 1(о, гвп ХВП, каналiзацii,
лiфти, електрообладнання! дитячий майданчик та приJ Iеглу територlю.
п и цьом виявлено:

Потребчс поточного peMoнr.y

}iъ

зlп
Найменуваrrня елемента
(конст Jинкбкцll

исновок прсr техtliчний станв
динкKoIlcT KuiT) бeJe}lellTa

l1риvi,гка

l Фундаменти В задовiльномч cTaHi

2 Фасади

з С-riни

4 [-ерметизованi сr,ики

) Пiдлога

В задовiльному с,ганi

В задовiльному с ганi

Потребують поl,очноl,о ремонту

В задовiльному cTaHi

6 Покрiвля

I]одостi,lки Потребують llo1.otIHoI.o ремонту

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 5б52 кв. м, кiлькiстьквартир- l27,

,7

I



8 Сходовi клiтки, сходовi маршi

9 Ба,rкони, лоджii. ганки
(огородження балконiв i
лоджiй)

l0 Смiттспроводи ( клапани.
стовбури. шибери )

Потребус запriни u tибери

В задовiльному с,ганi

Потребl,ють pelvoHT!, та замiни
жалюзiв
Потребчють замiни та встановлення
на сходових клiгrt.tах
В задовi,'tьному c,t aHi

ll Смiттсзбiрнi камери
(водопровiл)

l2 BiKHa

lз ,Щверi

14 }Jхiлнi групи

l5 Козирки вхiдних груп В задовi,,tьному с,ганi

lб Електрообладнання (щитова.
мережi. будинкове освiтлення)

Влектрощитова пt,lтребуе поточного
ремонту

|7 Лiфти ( машинrli примiлlення.
дверi машинних приrriщень)

Прачюкlть в пасlI()ртному режимi

Потребують капiт;,t,tьного ремонту

Потребують поl,оtlноI,о ремонту

l8 Системи центрfuп ьного опапення

19

20 Системи холодного
водопостачання i кана,riзацii

2l

22 [итячий майданчик
(обладнання дитячих
майданчикiв)

Потребують капil,;,llьного ремонту
В задовiльному с,ганi

Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
I I() иття)

Асфаль,гове покри гтя потребус
капiтального ремонт},

В задовi.rьноvч callir арно-
технiчному cTaHi. I Iоr,ребус

доукомIIлек,l,уваI] t lя сучасними
елементами

Висновки Koмicii: технiчний стан житлового буди}lк\,на вул. Приозернiй,2-Б дитячий
майданчик - задовiльний. Житловий будинок прIlдатний до експлуатацii
в весняно-лiтнiЙ перiод 2022р.

(оцiнка технiчного стану, висновок про гоr,овнiсr,ь до експлуатацii жилого
будиIl наступний перiод)

Голова KoMicii: начаJlьник дська Я.П.

Члени KoMicii: iнженер l Пазюра Ю.Г.

маистер l,е
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1ll кате

,L Кольга 0.I.

Потребують капiтаT ьного ремонту

Системи гарячого
водопостачання

.ji

flaTa огляду <25> березня 2022р.


