
Акт
загального оr-ляду житловоr,о будинку, л

розташованого за адресок): вул, Приозерна, 2_Б

Кольга о.[.
(П.l.П. rlайс гра)

од _501

(назва виконавця послуг)

i: начальника Вангородськоi Я,П,, iнженера з

Ми, rцо нижче пlдписалися, комiсiя у склад

органlзацll експлу атацii та ремонту 1-oi категор ii Пазюри Ю.Г., майстра техдlльниц1

Кольги 0.I. заступ ник начальника з благоустрою Коваленко В.В,

по 19 09 2Q72р.

з 14 09.20 (дата завершення огляду

(]ата l1оча,гку ог,ляду

провела огляд жилого булинку за адресою: ByJt, Приозерна,2-Б

l:;ill;:ffi;йнок, загальна площа якого становить 5б52 кв. м, кiлькiсть

квартир - 127,
ячиЙ маЙданчик,

На прибулинковiй територll розмiщено дит
(перел iK e.leMeHTiB благоустрою)

2 . ТехlIiчний стан житлового будинку та його прибулинковоt територll:

Il1д час проведення огляду житлов ого будинку Nч 2-Б на вул. Приозернiй, комlсlя

IIеревlр ила стан несучих та огороджувал ьних констр .чкuiй, зовнtшнt та BHyTplmHl

с,riни, стики, покр iвлю, пiдлогу, BiKHa, дверl, сис,l еми ЦО, ГВП, ХВП, каналtзацtt,

лiфти, електрообл аднання, дитячий майданч ик та прилсглу територlю,

гi и LlboМ виявлено:
lJl.tcttt,lBoK I lpo l схн iчний стан

Найменування елемента
с: t е lteH t а (KtlHc кцii) б jlин

( кон кцij) б :lиI]

-t

Nlr

зht

Примtтка

Фундаменти [} зitltовi,tыttlrt1, cTaHt
l

2 Фасади В заловiльному cTaHt

J Стiни В задовiльношtу cTaHt

Герлrстизованt стики Погребl,кl,гь Il()IotIHoI,o рсмонту

) lIiл:tога [} за-tовi,,lьtttllt1 cTaHt

б l Iокрiв,-lя I Io r реб1 с Ilоl()LllI()го реvонl,},

7 1]одос гtlки По,гребl,кrгь llо,tочного ре\{онту

L

L

l

l

]

l



8 Сходовi к_тriтки, сходовi маршi Потребутоть. капiтального ремонry
9 Балкони. лоджii, ганки

(огородження балконiв i
лоджiй)

В задовiльвому cTaHi

Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Потребус замiни шибери

ll Смiтгсзбiрнi камери
(водопровiд)

В задовiльному cTaHi

l 2 в I кн а Потребують ремонry та замlни
жа,тюзiв

I l|Bepi Потребують замiни та встановлення
на сходових клiтинах

Вхiлнi групи В задовiльному cTaHi

Козирки вхiдних груп В задовiльно му cTaHi

Електрооблалнання ( щитова,
мережi. будинкове освiтлення)

В заловiльному cTaHi

l4

l5

lб

|,7 Прачюють в !Iаспортному режимi

l0

Jliфти (машиннi примiщення,

д!9р, цlц4l,|t]!I II имiщень)
l8 Сис,геми центрirльного опалення Потребують капiтального ремонту

l9 (-истеми гарячого
водопостачаннrl

Потребують капiтапьного ремонту

20 системи холодного Потребують капiтального ремонry
Rодопостачання l канаllзацll

21 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфапьтове
по иття)

!итячий майданчик
(облалнання дитячих
майданчикiв)

Асфальтове покриття потребуе
капiтального ремонту

В задовi;rьному caHiTapHo-
технiчному cTaHi. Потребус
доукомплектуванюI с}пiасними
елементами

22

Висновки Koмicii: технiчний стан житлового будинку на вул. Приозернiй, 2-Б дитячий
майданчик - задовiльний. Житловий булинок придатний до експЛуатацii
в ociнttbo - зимовий перiол 2022 2023р.

(оцiнка технiчного стану ,в BHlcтb до експлуатацll жилого
перiол)

к l,'Iо

нку у наQТу

Голова Koмiciii: начальник о -5

Ч';tени KoMicii: застчпник начhI ьника

iнженер 1-oi категорii

маЙсl,ер техдtльницt

дська Я.П.

коваленко В.в

Пазюра Ю.Г

.Щата огляду Kl9> вересня 2022р.

Кольга 0.I


