Акт

загального огляду жит.пllвогtr б},динку,
розташованого за адресою: вул. I{орланськаr 4

Кольга ().I.
(IL1.IL \tайсrра)

КП <Керуюча компанiя

з обслуговування

житлового фонду Оболонського району м. Киева>,

од-501

(назва виконавця послуг)

Мr, цо нижче пiдписмися, комiсiя

у складi: нtlчаJlьника Вангородська Я.П.,
iнженера з органiзаuii експлуатацii та ремонту l-оi категорii Пазюри Ю.Г.,
майстра техдiльницi Кольги 0.I.
по 29,04,2022о.

з 25.04.2022р,

(дата завершення огляду)

(дата початку огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Йораанська,4
i встановила таке:
1 . Житловий булинок, загальна площа якого стаIlовить 145 13 кв, м, кiлькiсть
квартир - 432.

Технiчний стан житлового будинку та його приб},динк9воi територii:
Пiд час проведення огляду житлового булинку Nр 4 на. вул, Иорданськiй, комiсiя
перевiрила стан несучих та огороджувмьних конструкцiii, зовнiшнi та внутрiшнi
стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi'' системи IIО, ГВП, ХВП,, каналiзацiТ,

2.

лiфти' електрообладнання та прилеглу територiю.
п и цьом вияв"lено:
Висновок lrро технiчний стан
Найменування елемента
Np
(конструкцii) будинку
елемента (конс,], кцl1 б дин
зlп
Фундаменти

В задовiлыtому cTaHi

1

Фасади

В задовiлыlому cTaнi

J

Стiни

В задовiлыtому cTaнi

4

Герметизованi стики

Потребукri ь по,гочного ремонту

5

Пiдлога

В задовiлыtомч сз,анi

6

Покрiвля

Потребус поточного ремонту

7

Водостоки

Потребують поl,очного ремонту

8

Сходовi клiтки, сходовi маршi Потребують

1

Kall iтацьного

ремонту

Примiтка

l2

Балкони, лоджii, ганки
(огородження баrrконiв i
лоджiй)
Смiттспроводи (клапани,
стовб и. шибе и
Смiттсзбiрнi камери
водо
вlд
BiKHa

Потребують зап,tiни ( l'2 пiд.)

lз

{Bepi

В задовiлыtому cтaHi

l4

Вхiднi групи

Потребуrоть по,гоч ного ремонту

9

l0

ll

Потребують заптiни еркери на
балконах в мiсr,ях заг€шьного
к 14 ст i1 t н я (, 9J )с ц L
Потребуюr ь заrl irtlt шибери

В задовiлыtому cTaHi

1,2,4 пiд.

l5

Козирки вхiлних груп

В задовiлыlомч cTaHi

lб

Електрообладнання (щитова,
мережi, будинкове
освlтлення
Лiфти (машиннi примiщення,
две l машинних п имiщень)
Системи центр€rльного

В задовiлыlомч cTaHi

l7
l8

l9

опzLпення

Системи гарячого
водо постачання

Працюють в IIаспортному режимi
Потребують Kali ir,ального ремонту
Потребуют ь капiтального ремонту

Системи холодного
Потребують Kali iтального ремонry
водопостачання i каналiзацiТ
2l
Прибулинкова територiя
Асфальтове покрllття (тротуар)
(благоустрiй, асфальтове
потребуе капiтального ремонту
пок итlя
Висновки KoMiciI: технiчний стан житлового бу.llинкr, на вул. орланськiй, 4
20

задовiльниЙ.
Житловий будинок придатний до експлуатацii в весняно-лiтнiй пе рiод 2022р.
(ouiHKa технiчного стану, висновок про гот()внiс.l ь до експлуатацii жилого
булинку

Голова KoMicii: начальник Ofl-5

городська

г

Члени KoMiciT: iнженер l -oi кате
маистер техдlльниц

.Щата

огляду

<<29>>

къiтня 2022р.

Кольга 0.I

я.п,

