
Акт
загаJI bHoI,o оl,ляjlу ?килоl,о бу,uинку,

розташованого за адресоtо: вул, Приозерна,12-А

(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування

*"rnouoio фонду Оболонського району м, Кисва>,

Кольга ().I.

од -501
(назва виконавця послуг

Ми'щонижчепiДписалися.,комiсiяускладi:НаЧалЬникаВангороДськоiЯ.П..iнженера
зорганiзачiiексплуаrачii'uр"'оп.,Уl-оiкаr.егорiiГlазюриЮ.Г.,майстратехДiльницi
Кольги О.I,заступник начальника з благоустрою Коваленко В,В,

по 19.09 1A])n
з 15.0 с).]0]2р.

(]iITa завершення огляду)
(,laтa початку, оt,.:rя"lу)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул, Приозерна,12-А

i встановила таке:

1. Житловий булинок, загыlьна площа якого становить 16350 кв, м,

кiлькiсть квартир - 270,
итячих майданчика.

На прибудинковlй тер итор11 розмiшено 2 д
(перелiк елементiв благоустрою)

2. Техlliчнrtir стан ,/кltтлового будин ку та його прибудинковоi TepliTopll:

Пiд час проведення огляду житло вого будинку Ns l2- А на вул, Приозернiй,

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцlи, зовнlшнl

та внутрiшнi стiни, стики, покрlвjIю, rIlллогу, BiKHa, дверi, системи Цо, гвп, хвп,

каналiзацii, лiфти, електрообладr taH няr, дитяч ий майданчик та прилеглу територlю,

п и цьо t]иявJIено:
l] исt toBoli про rехttiчний cтall
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] [-ерлtетизованt с,гики

I Iокрiв"rя
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Примiтка

1 Фундаплен,t,и l] зtt,,lовt,l t,Hollr cTattt

с)аса, ttI l] за,цовi.ll ьному cTaHt

В задовiльному cTaHt
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8 Сходовi клiтки, сходовi маршi Потребуе капiтального ремонry (5,6
пiд.)

9 В задовirьному cTaHi

l0

Балкони, лодкiТ, ганки
(огородження балпсонi в i
лоджiй)
Смiттспроводи (клапани.
стовбури, шибери)

Потребуе замiни шибери

В задовiльному cTaHiСмiттсзбiрнi камери1l

1l

(воло овlд
BiKHa

l _) flBepi В задовiльному cTaHi

l4 Вхiлнi групи В заловiльному cTaHi

l5 Козирки вхiдних груп В задовiльному cTaHi

lб Потребуе поточного ремонту

l1

Електрообладнання (щитова,
динкове освiтлення)

Jliфти (маurиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

\lc ежl,
Прашоють в паспортному режимi

18

l9

системи центрit тьного

Системи гарячого
водопостачаflня

оqалеI l l{я

Потребують поточного ремонry

Потребують поточного Ремонry

20 l Системи холодного
I

| водопостачання l кан,lлlзацtl
В задовiльному cTaHi

В задовiльному санiтарно-технiчному
cTaHi, Потребують замiни на cy^racHi

елементи

В задовiльному cTaHi2l Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
Il(] и,ггя )

22 !итячий майдагтчики
(обладнання дитячих
маиданчикlв

Висновки Koмicil: технi.tний стан житлового будинку на вул. Приозернiй,12-А,
та 2 дитячих майданчики задовЙьний. Житловилii будинок придатний до експлуатацii
в ociнHbo - зимовий перiол 2022- 202Зр.

(очiнка технiчного стану, о експлуатацii жилого
б

Голова KoMiciТ: нача,rьник о

Члени KoMicii: заступник нач

iнженер I -oT категорii

майстер техдLпьницl
(

дсъка я.п
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В задовiльному cTaHi
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