
Акт
загаJlьного огляду ,t(и jIого булинку,

розташованого за адресоrо: вул. Приозерна, 10

Кольга 0.I.
(П.l.П. майс,Ipа)

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

од-501
(назва виконавця пос,пуг)

М", що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: начаJlьника Вангородськоi Я.П..,
iнженера з органiзацii експлуатацii та ремонту 1-оi категорii Пазюри Ю.Г,, майстра
техдiльницi Кольги 0.I., заступник начальника з благоустрою Коваленко В.В.

з 14,09,2022p. по l9.09.2022p.
(лата початку огляду)
лровела огляд жилого булинку за адресою
i встановила таке:
l. Житловий булинок, загальна пJlоща якоl,о становить 10229 кв. м,
кiлькiсть квартир - l 44.
На прибулинковiй тери,горii розмiщено дитячий та спортивний майданчики.

{ ttерсл ilt е. tcrtc tt l iB a_]al ()\ с I р\ |lo )

2.'Гехнiчний стан житлового булинку r,a його п рибулинковоТ територii:
Пiд час проведення ог.-lяду житлового булинку lф 10 на вул. Приозернiй,

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджуваJIьI]их конструкцiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiллогу, BiKHa, лверi, системи цо, гвп,
ХВП, каналiзачii, лiфти, електрообладнання, дитячий, спортивний майданчики
l,а прилеlлу територiю.
ll и t(boМ вия BJ] е но:

l [айлrенl,вання eJeNreHTa Висtlовtlк про "гехнiчний стан
( кон KuiT) б jl lj rI eJe\t енl а ( конс кцl l о -{IllIK

(дата завершення огляду)
вул. Приозерна, l0

лъ
з/п
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Фундаменти

I Ii:,rога

б llоrtрiвlrя

I} задовilIьному cтaHi

l] за,(clBi,tblttlrtr сtaHi

I] за,lовi-tьноrtl с,гirнi

В заловi:tьноr,tч cr.aHi
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] Cr irr и I] за_tсlв i_ tьн оrrv cтaHi

_l I'ерметизованi стики l Iотребують поточного ремонту

I]одостоки l Io со\ l()1,1, гl()lоtllIо11) cNIO lI

t-

]
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8 Сходовi клiтки, сходовi маршi Потребують капiтального ремонry
9 Баrrкони, лоджii, ганки

(огородження балконiв i
лодкiй)

| 
В заловiльному cTaнi

Смiттспроволи (ютапани,
стовбури. шибери)

Потребус замiни шибер

В задовiльному cTaHi

l2 В заловiльному cTaHi

l В задовiльному cTaHi

|4 Вхiлнi групи Потребуrоть поточного ремонту

Козирки вхiдrих груп

Електрообладнання ( щитова,
мережi, будинкове освiтленгrя)

Потребують поточного ремонry

lб Потребус поточного ремонry

Працюють в паспортному режимi

Потребують капiтального ремонry

Потребуrоть капiтального ремонry

lll

l0

Смiттсзбiрнi камери
водо вiд)

BiKHa

flBepi

l5

|7 Лiфти (машиннi примiщення,

4реддq шинних п и]\! 1шень
Сис,геми центрrlJlьного
опменнJl
Системи гарячого
водопостачання

20 системи холодного
водопостачання i каналi зацii

2l Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфмьтове

Потребують капiтапьного ремонry

В задовiльному cTaHi асфальтне
покриття потребус капiтального

В заловiльному caHiTapHo-
технiчному cTaHi.

S

п() иття еNlон
)) .Щитячий та спортивний

майдаrтчики (обладнання
дитячих та спортивнкх
майданчикiв)

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового булинку на вул. Приозернiй, l0, дитячий
та спортивний майданчики задовiJIьний. Житловий булинок придатний до
експлуаlаilll в oclHHbo - зимовии ерlод 2022- 202зр

(оцiнка технiчного стану, овок л
б инку

Голова KoMiciT: начальник ОД- l

о експлуатацп жилого

дс ька я.п

Коватенко В.В.Члени KoMicii: засту tIник нача-rьни ка

iнженер 1-o'i категорii

маЙстер техдiльницi

Щата огляду <l9> вересня 2022р

Кольга 0.I

I

Пазюра Ю.Г.

'аш_


