
Акт
загального огляду жилого будинку,

розташоваl|ого за адресоtо: вул. Приозерна, б-А

(l1.1 ll, \!айсlрll)

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

од-501
(IIl tl}a вI.1li()Ilавця IIос,l\ l )

М", що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: начальника Вангородськоi Я.П.,
iнженера з органiзацii експлуатацii та ремонту l -oi категорii Пазюри Ю.Г.,
майстра техдiльницi Бiлокриничькоi Л.Г, заступник нач,шьника з благоустрою
Коваленко В.В.

r ?l OQ a0)?n по 26.09.2022р.
(,lta га поча,t,ку огrlя.,tу) (да,га завершення оглялу)

провела огляд жилого булинку за адресою: ByJr. Приозерна, 6-А
i встановила таке:
l. Житловий будинок, загальна площа якого становить l2799 кв. м,
кiлькiсть кварr,ир - 2l6.
На прибулинковiй територii розмiщено дитячий майданчик.

(rtepe.ltiK e.lrcпletlTiB б;rагоус,l polo)

2. Технiчний стан жllтлового будинк1, та його прибулиrlковоТ територii:
Пiд час проведення огляду житлового булинку ЛЪ 6-А на вул. Приозернiй, комiсiя
перевiрила стан несучих та огороджуваJIьних конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi
стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, систеN{и ЦО, ГВП, ХВП, кана,,Iiзацii,
лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу територiю.
гI и цьоl\1 вияв,lено:
N! Наiiпtеttt,ваllIlя ej lc NleHl,a

з, Il (Kotlc KttiT) б .ltIнк

J

Примir,каВисtlовок про технiчний стагl
e-lIe\{ ен,га ( констрl,кшiТ) бl,линк1')\ },.ltI нк\,

Фуtl,цаменr,и В задовi.,lыtопл), с,ганil

2

Стirtи

(Dltctt,lt.t В за]tовi';t bHoMv c,t,aHi

В зit,-ltlBi;I1,1tort) с ганi

Поr,ребус поточIIого ремонту_+ Герметизованi стики

Пiдлога В за.tовi,,lы tolIr, с,ганi

Покрiв.rrя В заловi:lьному cTaHi(l

Бi;lокJrиtlицька Л.Г.



Потребуtоть поточного ремонтуВодостоки

с l\tolo,1,b капlтальногоll8 сходовi клiтки, сходо Bi ма шi
В задовiльному cTaHi9 Бмкони, лодяtii, ганки

ження ба-tконiв i лодя<iйого o.1l

Поr,ребус замiни шибериl0 Смiттспроволи (клапани,
стовб и- шиое и)

Г] зa, ttlBi-r t,ltortr с lalttСмiттсзбiрнi камери
воJоп овiд)

ll

В заловi;tьному cTaHiBiKHa

l} la,ltlBi.tt,ttort1 с l arti!Bepi

lJ ,зa;ltlBi:tt,tttlrlr с I attiВхiлнi гругtиl1

В задовiльному cTaHtКозирки вхiдних груп15

Потребус капiтального ремонтуЕлектрообладнаншl ( щитова.
диtIкове освiтлення)\l exti. б

Працtоtоr,ь в пасI lopTнoMy режиN,,lЛiфти (машиннi примiщення.
i rtашинних п

|7
иrtiщень)

с \1о[ [o,t ео l() l,b по1,0tII Iого&lbHoI,o опа-lеIlнясистеми uенl8
в за:lовiлы roпry cтattiСистеми гарячого

водопостачання
В задовi.;lьнопt1, cтaHiCltc,l cMr.l хо,l();lllого

опостачан I lя l каналlзаtlllвод
Е} заловi.,tьному cTaHiПрибуаинкова -гериторiя

(благоустрiй. асфа"I ь,гове

пок lrrI,я
В за.lовiл ыlоrlч caHiTapHo-
технiчному cTaHi.

22 [итячий шrайданчик
(облалнання ди,гячих
лtайданчикiв)

lз

lб

l9

2l

вrtсновки koMiciTl технiчний стан житJlового булинку на вул. Приозернiй,6-А,

Jитячий маЙданчик - задовiльниЙ. Жи,гловий булинок придатний до експлуатацll в

ociHHbo- зимовиЙ пер iод 2022 -2023р

оцiнка технiчного стану. ви tlToBHicTb до експлуатацii ;килого

бу,

Голова KoMiciT: начальник дська я,ll.

Члени KoMicii: заступник н Коваленко В.В,

iнженер l -оТ категорii Пазюра IО.Г.

маЙстер техдiльницi

.А,-1

Щата оглялу <26> вересня 2022р

Бiлокриницька Л.Г.
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