Акт
загального

огляду жилоf о булинку,
розташованоfо за адресою: вул. Иорланська

l4

Юлець Т.В.

(П.l.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя

з обслуговування

житлового фонду Оболонського раЙону м. Киева)

од-501

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписiшися, комiсiя у складi:
iнженера з органiзацii експлуатачii
маЙстра техдiльницi Юрець Т,В.

начаJIьника Вангородськоi Я.П.,

та ремонту l-оi категорii Пазюри

Ю.Г.,

по l 8.0З.2022р.

з 14.0З.2022р.
(дата початку огляду)

(дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Йорланська 14
i встановила таке:
1. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 8684,30 кв. м, кiлькiсть
квартир - 144
На прибудинковiй територii розмiщено дитячий N,Iайданчик
(перелiк елементiв благtrустрокl)

Технiчний стан жилого булинку та його прибудиllковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку J\Ъ 1.1 на вул. Йорланськiй комiсiя
перевiрила стан нес)л{их та огороджувiLпьних конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi
стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП' ХВП, кана.,riзацii,
2.

лiфти, електрообладнання ,, дитячий майданчик та прилеглу територiю.
п и цьом виявлено:
Найменування елемента
N9
Висновок про r,ехнiчний стан
(конструкцiТ)
зlп
булинку
елемента (конструкчiТ) булинку
l
Фундаменти
В задовiльном1, cTaHi
2

Фасади

В задовiльному cTaHi

3

Стiни

В заловi.-lьном1,

4

Стики

По гребують погочноIо

5

Пiдлога

В задовiльном1, cTaHi

6

Покрiв;rя

Потребують

7

Водостоки

Потребую гь поточного

8

9

сходовi клiтки, сходовi

маршi
Баlкони. лоджii. ганки
(огородження балконiв i
"цоджlи

)

Kat

Примiтка

cTatt

ремонту

|

tiтальнtlго ремонту

ремонту

Потребують каlliтального ремонту
Ганки потребують поточного ремонту

i

l0

ll

Смiттспроводи (клапани.
с,говб и. шtl
и)
Смiттсзбiрнi камери
водо
вlд

|2

F}iKrra

Потребують заrriни l .2.З пiл

lз

.Г{верi

Потребують замiни виходу на

|4

Вхiлнi групи

1_5

Козирки вхiдttих грчп

lб
l7
I8

l9
20

2l

Потребують замiни tttибери

В задовiльному cTaHi

по

Потребують поточного ремонту
Потребують поточного ремонту

Електрообладнання ( щитова,
мережi, будинкове
освiтлення)
Лiфти (машиннi примiщення.
дверi машинних примiщень)
Системи центрaшьного
опацеIIIlя
Системи гарячого
водопос,гачання
Системи холодного
водопостачання i каналiзацii
Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове

Електрощитова та електромережi
потребують каtriтального ремонту

Працюють в паспор1 нопrу режимi
Потребують капiтального ремонту
Потребують капiтального ремонту
Потребують капiтал l,нOго ремонту
Асфальтове покриття потребуе
капiта,rьного ремон,гч

II()к иття )

22

lB"lIo

,щитячий майданчик
(обладнання дитячих

В задовiльном5, санir,арно-технiчному
cTaHt

маЙданчикiв)

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового бу.lинкl,на вул.

дитячий майданчик весняно-лiтнiй 2022р.

орданськiй l4,
задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатацii в

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступнlrй
lo;I

Голова KoMicii: начаJIьник

о

0l

Члени KoMicii: iнженер l -oi катецорii

..'''

маЙстер

!ата огляду <l8> березня 2022р.

дська
.

Пазюра Ю.Г.

Юрець Т.В

я.п.

