
Кольга 0.I.
(П.I.П. майста)

КП кКеруюча компанiя з обслуговування
житлового фонду оболонського району м. Киева>,
о -501

з 21.0З.2022о

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдпис.,лися, комiсiя у складi: нач€L,',ы-lика Вангородськоi Я.П.,
iнженера з органiзацii експлуатацii та ремонту 1-oi Kar егорii Пазюри Ю.Г., майстра
техдiльницi Кольги 0.I.

по 25.0З.2022о

2. Технiчний стан житлового будинку та його прибl,динковоi територii:
Пiд час проведення огляду житлового булинку Nc 2 на uy,". Йордап""*iй,

комiсiя перевiрила стан нес)лих та огороджувzu]ь]]их liоlrструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю,, пiдлоry, BiK1-1a, дверi, системи цо, гвп,
ХВП, каналiзацiТ, лiфти, електрообладнання та пI)иJIеl лу територiю.

(дата початку огляду) {лата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Йорланська, 2
1 встановила таке:
i. Житловий будинок, загuшьна площа якого становить 7144 кв. м,
кiлькiсть квартир - 96.

п и цьо виявле но:

Висновок про технiчний стан
елемента консl цl1 б ин

В задовiлыtомlz cTaHi

В задовiлыtому cTaHi

В задовiльному cr-aHi

Потребують по,гочного ремонту

В задовiлыlомч cтaHi

Потребують Kal t iт,ального ремонту

Потребукrl ь KaI iir,ального ремонту

JE
зlп

Найменування елемента
дибкцllкон

l Фундаменти

2 Фасади

, Стiни

4 Герметизованi стики

5 Пiдлога

6 Покрiвля

7 Водостоки

8 Сходовi клiтки, сходовi маршi

Примiтка

В задовiлыtомч cTaHi

Акт
загального огляду жrlтловоr.о. бу,цинку,

розташованого за адресою: вул. l[орланськаr 2



9 Бапкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджlи

l0 Смiттспроводи (клапани,
стовб и, шиб и

il Смiттезбiрнi камери
водоп вiд)

l2 BiKHa

lз .Д,верi

Вхiднi групи

l5 Козирки вхiдних груп

lб Електрообладнання (щитова,
мережi, будинкове освiтлення)

|7 Лiфти (машиннi примiщення,
две l машинних п имlщень

18 Системи центрaшьного
опаJlення

l9 Системи гарячого
водопостачання

20 системи холодного
водопостачання i каналiзацiТ

2|

В задовiлыlому cTaHi

Потребуъlть запtiни шибери

В задовiлыtому cTaHi

В задовiлыtому cTaHi

Потребукrт ь залtiни та
встановлен ня H;r сходових
клiтинах
В задовiлыrому cTaHi

В задовiлыtому cTaHi

Електрощltтова потребус
поточного ремонry

Працюют,ь в паспортному режимi

Потребуют ь каrtiт,ального ремонту

Потребуют ь капiт,ального ремонту

Потребують каtliтального ремонту

В задовiлыrому cTaHi

Висповки KoMicii: технiчний стан житлового б),линк) на вул. Иорданськiй, 2
задовlльний.
Житловий будинок придатний до експлуатацii в веснянrl-лiтнiй перiод2022р,

(оцiнка технlчного стану! висновок про го.говнiсть до експлуатацii жилого
булинку у на и Il epio.1)

Голова KoMicii: начальник О!-

Члени KoMiciT: iнженер l -oi гор|l

маистер техдlлЪн ицl

а Я.П.

,.
ъ,

азюра Ю.Г.

Кольга 0.I

{ата огляду <<25>> березня 2022р.

l4

Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)


