
Акт
загаJIьного ог.rrяilу жилого булинку,

розташоваllого за адресоlо: вул, Приозерlrа,l0-В

Коль га 1.1.
(П.I.П. лtайсr,ра

КП <Керуюча компанiя з обслуговування

*"rno"oio фонду Оболонського району м, Киева>,

о -501
(назва виконавЦя послуг) 

.л- -.^.,iлi-., л--о,,i. r-rя r- ..Я.П., iнженера
Й", *о нижче пiдписалися, комiсiя у складi: начальника Вангородськоt

з органiзачii експлуатачii,u р."о"rу 1-oT категорiТ Пазюри Ю.Г,, майстра техдiльницi

Кольги 1,1, заступнип "u"-irl"*u 
з благоустрою Коваленко В,В,

по l9.09.20 22р.
з l4.09 2022р.

(дата завершення огляду)
(дата початку оглялу)

провела огляд жилого булинку за адресою

i встановила таке:

: By,:r. Приозерна. l0-I3

житловий будинок, загальна площа якого становить 5066кв. м,
l

кiлькiсть квартир - 72.

2, Технiчний стан эrtитлового булинку r,a його прибулинковоi територii:

Пiл час проведення о.,,*у *"тnouor.n булинкуЛ! l0-B на вул, Приозернiй, комiсiя

перевiрИЛасТаннесучихтаоГороджУВмЬнихконструкчiй,зовнiшнiтавнУтрiшнi
стiни, стики, покрiвлю, пiдло.у, BiKHb, дверi, системи цо, гвп, ХВП, каналiзацii,

лiфr,и, електрообладнання та прилеглу територlю,

Il и цьом Iзияв,lено:
I lай rleH1 вання с,I е Ilс н,гti В t tсгttlвtlt< Llро-гсхнi,tниii c,lurH

( l(OHc г кцir) б .,1и tl e'lleNleHTa (кOн кuii) б .:trlIiK

В за, ttlвi- tbHorI\ стагti

Фасадrt В задовiльному cTaHt

Примiгка

2

Сr,iни I] за. toBi. tbHortr cTatli

Nlr

з/п

I ерrrетIrзованt с,lики ГIотребl,rоть поточtlог0 ремонту

_)

_1

F l Iiд;lога l] зa.,ltlBi"lbttort\ c-t aHt

1

I

lФунламенти l

l I

l l l}одостоки l lоr,ребl lоr t, п(}гоtIllог0 pe\,loIIT),

I

[[отребчrоr ь tlо,l,очllого ремоп,l,у6 J Покрiвля



l0

8 Сходовi клiтки, сходовi маршi Потребують капiтального ремонту
Балкони, лоддii, ганки В задовiльному cTaнi
(о дженЕя балконiв i лоджiй
Смiтгспроводи (клапани, Потребуе замiни шибери
стов и, шибе и

9

]l Смiтгсзбiрнi камери В задовiльному cTaHi
I]одо в1]l

BiKHa В заловiльному cTaHi

!,Bepi В задовiльному cTaHi

|2

lз

l4 Вхiднi rрупи | ПотребутотJпоточr,о.о ремонry
l

l5 Козлtрки вхiлних груп Потребутоть поточного ремонry

Електрообладнаrrня (щитова,
мережi, будинкове освiтлення)

В задовiльному cTaHi

l,] Лiфти (машиннi примiщення,

_.дgрц_qш!t tlних имl щень
С ист,ем и центального опllлення Потребують капiтального ремонry

Сист,еми гарячого
водопостачання

IIотребують капiтального ремонry

системи холодного
водопостачання i канмiзацii

Потребують капiтального ремонту

Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покритгя)

Асфа,rьтове покриття потребуе
капiтального ремонту

l9

20

2 I

Висновки Koмicii: технiчний стан житлового будинку на вул. Приозернiй,l0-В
заловlльЕlrI}l
Житловий булинок придатний до експлуатацii в ociHHbo - зимовий перiод 2022 -202Зр.

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилою
о пн

Голова KoMiciT: начz}льник 01 ка я.п

Члени ком iсi'i:заступ ник ика Коваленко В.В.

iнженер l -оi категорii Пазюра Ю.Г

маЙстер техдiльницi

lб

ьн

!ата оглялу <l9> вересня 2022р.

(

праrцоють в паспортному режимi

lп

4/' Кольга 1.1.
a


