
Акт
загального оfлял}, жи.ilого будинку,

розташоваrtого за адресоIо: вул. Приозернаrl O-А

Кольга О.[.
(П.I.П. майстра)

l(П <Керуюча компанiя з обслугов},вання
жит"lового фонлу Обо",rонського райоrr1, rt. Кисва>,

о _50l
(назва виконавця послуг)
ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у склалi: tIачальника Вангородськот Я.п., iнженера
з органiзаuii експлуатачiт,га ремонту 1-oi каl,егорiт Пазюри Ю.г., майстра техдiльницi
Кольги ().I, заступник начальника з блаt,оу,сr,рокl Коваленко В.В.

з l4.09.2022p, по I9.09,2022 р
(лата початку огляду) (лата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Приозерна,10-А
i встановила таке:
l. Житловий булинок, загальна площа якого становить 7647кв. м,
кiлькiсть квартир - 108.
На прибулинковiй територii розмiщено дитячий майданчик.

( перелiк eлerreH,t iB б:lаl or строю)
2. 'fехнiчний стан жиl,Jlового булпнку r,a iiого прибулинково'f тери.горii:

I'Iiд час проведення огJlяду житлового бу;tинку Л,, 10-А на вул. Приозернiй, комiсiя
перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкчiй, зовнiшнi та внутрiшнi
стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи цо, гвп, ХВП, каналiзацii,
лiфти, електрооблалнання, дитячий майланчик та Ilрилеглу територiю.
Прп uьому виявлено:
N! I IJайменчвання елемента Висt-tt,lвtlк про технiчний стан
з/It конс укuii) б .-lltH елемента (кон кцll о лllнк

Фундаменти

2 (Dасали

CTir rи_)

-{ l'eprteTtlзoBaHi cTrr Ktl

l Iiд:IclI,a

В за.lоtзi-lыIоrtv cтaHi

i 
I lо-гребl,кlть поточного ремонту

В ;a, KlBi:tbHoMv cTaHi

l1lrrрсбr t l Io I очного pcNlol1,1y

)

ПprtrriтKa

В заловi",tьному cTaHi

l],la,,Kltli"rI ьном), cTaHi

6 IIокрiвlrя

7 [Jолостоки Потребують лоточI{ого ремонту



tl Сходовi клiтки, сходовi маршi Потребуrоть капiтального ремонту
9 Балкони, лоджii, ганки

(огоролження балконiв i лоджiй)
В задовiльному стацi

l0 Смiттепроводи (клапани, стовбури,
шибери)

Потребус замiни шибери

ll Смiттезбiрнi камери
(водопровiл)

В задовiльному cTaкi

l2 BiKHa

ffBepi

Вхiлнi груп и

В задовiльному cTaHi

lj В заловiльному cTaHi

l4 Потребують поточного ремонry

l5 Козирки вхiлrrих груп Потребуе поточного ремонту

lб Елекгрооблалнаrшя ( щитова,
мережi, будинкове освiтлення)

Потребуе поточного ремонry

Потребують замiниl7 Лiфти (машигrнi примiщення, дверi
маши}|них примiщень)

l8 ] Системи центрiшьного опllлення Потребують капiтапьного ремонту
l9 Системи гарячого водопостачаннrI Потребують капiтального ремонту
20

1|

системи холодного водопостачання
i каналiзацiт
Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфа.,тьтове покриття)

Потребус капiтального ремонту

Асфа,rьтове покритгя потребус
капiта,rъного ремонту

?2 .Щитячий майдаrгчик (обладнання
д,tтячих майданчикiв)

В задовiльному caHiTapHo-
технlчно cTaHl

Висrrовки KoMiciT: технiчний стан житлового будинку на вул. Приозернiй, l0-A,
дитячий майданчик задовiльний,Житловий булинок придатний до експлуатацii в

ociнHbo - зимовий перiод 2022 -202Зр.
(оцiнка технiчного стану, в кпро готовнIсть до експлуатацll жиJIого

н

I-олова KoMicii: начальник о дська яп

Члени KoMicii: заступник на Бпика' . Кова.,ченко В,В,9-9
а,>-_ 

--<
iнженер l -оi категорiТ

маЙстер техдlльницl
,2L Пазюра Ю-Г.

Кольга 0.I.

у

n'
501

flaTa огляду <l9> вересня 2022р.


