
Акт
загальЕого огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: вул, Приозерна, 12

(П.I.П. майстра)

КП кКеруюча компанiя з обслуговування

*"rnouoio фонду Оболонського райоllу м, Кисва>,

Ko,1 bl,a 0.I.

од-50l
( назва виконавця послуг

Ми, шо нижче пiдписалися, комiсiя у складi: нача,qьника Вангородськоi Я,П,, iнженера

з органiзачii експлуатацii ru p"ron,ry 1_oi категорiт пазюри ю_,г,, майстра техдiльницi

кольги o.1, заступник начал;ника з благоустрою Коваленко В,в,

по 19.09 .2022р.
з 15 .09.2022р. (дата завершення огляду)

(дата початку огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул .,Приозерна, l2

i встановила таке:

l. Житловий будинок, загальна плоша якого становить l0136KB, м,

кiлькiсть квартир - l44
териr,орii:

2. TexHi,r ниii с,г:r н яiиr,лоt}ого бу,tиrtк у ,t,a його прибу;rинковоi

Пiд час провелення огляду житло вого будинку Nч 12 на вул. Приозернiй, комiсiя

перевiрила стан несучих та огоролжуваJI ьн их конс,tрукцlи, зоI]нl LII HI ,Ia внчтрlшнl

стiни, стики, покрlвлю, пlдлогу, BiKHa, .lBepi, системи L\O, ГВП, ХВП, каналiзацiТ,

Il и цьо виявJIе}lо:
ПриьliгкаВисновок про технiчний стан елемента

диllбкцllKoI I

Лl
-]'п

Найлtенування еле]\{ента

Kllt дI{н()к0II

В задовi.,tы torr1 cTaHtФ),rlлалtеlt t,lt

В заловi.rыttlму cTaHiФаса.]lr

С гiнrrJ [] за_{tltli. tbttortr сl,а ltt

Поr,ребl,tо,t,ь п(),гоtlног0 ремонт}Герме,rизсlванt с,гики

ГIi,-t"l о l il] В за]ttlвi.rыtоrt1 с ганt

11отребус поточного ремонту

Потребують поточного ремонтуВодостоки1

В la:tlBi:ыtort1 cTaHiСходtlвi к.ltiтки, сходовl маршl

.1

8

лiфти, електрообладнання та прилеглу територlIо,

l l

]

6 |Покрiвля



9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджiй)

l0 Смiттспроводи (клапани,
стовбури. шибери)

В задовiльному cTaHi

Il Смiттезбiрнi камери
(водопровi,ц)

В задовiльному cTaкi

12 l BiKHa
I

В задовiльному cTaHi

lз flBepi В задовiльному cTaH,i

l4 В задовiльному cTaHi

Козирки вхiднпх груп В задовiльному cTaHi

Потребус поточного ремонrylб

l7 Працюють в паспортному режимi

Потребують капiтального ремонry

l9 Потребутоть капiтального ремонту

20

В задовiльному cTaHi

В задовiьному cTaBi

l5

Електрооблалнання (щитова,
линкове освlтлення

Лiфти ( маIлиннi примiщення.

l8 (]истеми центрального
оttалення
Сltстеми гарячого
водопостачання
системи холодного
водопостачання i каналiзацii

2l 11рибулшrкова територiя
(благоустрiй. асфальтове
по иrтя)

Висновки Koмicii: технiчнrrй стан житлового будинку на вул. Приозернiй,12,
задовiльниЙ. ЖитловиЙ булинок придатниl"i до експлуатацii в ociHHbo- зимовиЙ
перiол 2022- 202Зр

(оцiнка технiчного стану. висновок про ютовнiсть до експлуатацii жилого
бу ни1,1 lоД

голова koмicii: начrurьник оД,s а я.п.

Члени KoMiciT: заступник на ьliика оваленко В.В.

iнженер l -оi категорii Пазюра Ю.Г

майстер техдiльницt Кольга 1.1.

flaTa оглялу <19> вересня 2022р

Вхiднi групи

lvlgp9)Iц

Потребутоть капiтального ремонту


