
r(o рrк т.о.

Ак1.
загального огляду жи.r.лового будинку,

розташоваIlого за адрссою, вул. йорланська. t l-Б

КП <Керуюча компанiя з обслчгов уванняжитлового фонду оболонського району м. Кисва>,
од-501

(н.tзва викоIIавця послуг)

з 07.09 2022р

,Y1 'О 
НИЖЧе ПiДПисалися, комiсiя у складi: нач_альника Вангородськоi я.п.,lня(енера з органiзацii експлуатацii та ремонту l-оi категорii ЁЙр,. Ю.Г ,майстра техдiльнипi Корж Т.О,, auarynur"n 

"uu'un"nunu з благоустрою Коваленко В.В.

(П.I.П. майстра)

(дата початltу огляду) по 09.09.2 о22р
дата завершення оl-.;rяду)

провела огляд жилого будинку за адресою вул. Иордаrrська, ] 1-Бl встановила таке:

];I:'::::'о бУДинок, загальна площа якого становить 7691'з кв, м,кlлькlсть квартир - 108,
На прибудинковiй териTopiT розмiщено дитячий майданчик.

(пере;ri к елементiв благочст,рою)

2. Технiчний стан житлового б},Jllнк). та l'iого прибулинковоi територii:Пiд час проведення оглялу житлового будинку Лч 1l-Б на вул. Йорданськiй. комiсiяперевlрила стан несучих та огор одя(увалыlих конструкчiй, зовнiпl Hl та внуr.рiшнiс,tlни1 с,l,ики, IIокрlвлю! пiдлогу, Bl кна , дверl, системи ЦО, ГВП, Х вп каналlзацii,лiфти, електрооб.чаднання, ди,гячий. маиданчик та прилеглу територiIl и цьоN,I ю.вияв"lено:
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в задовlльному cTaHi

ilоrребус поl,очного ремонту
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8 Сходовi клiтки, сходовi маршi Потребують поточного ремояту(1,3 п.)
9 Бшtкони, лоджi't, ганки

(огородження ба.пконiв i
лоджiй)

В задовiльному cTaHi

l0 Смiттспровол,и ( клапани,
стовбури, шибери)
Смiттезбiрнi камери
(водопровi.л)

Потребують замiни шибери

ll В задовiльному cTaHi

l2 BiKHa В задовйьному cTaHi

lз !Bepi

Вхiднi групи

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHil4

l5 Козирки вхiдних груп В задовiльному cTaHi

lб Елекгрообладнання (щитова,
мережi, будинкове
освiтлення)

Прачюють в гIаспортному режимi1,7 Лiфти (маrлиннi примiщення,

дцерi машинних примiщень)
Системи центрzrльного
опаJIення

l8

l9

20

22

Потребуе капiта,чьного ремонту

Системи гарячого Потребуе капiтаrrьного ремонту
водопос,гачання
Системи холодного
водопостачання i кана.,чiзацii

21 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове

В задовiльному cTaHi

Ilо иття )

flитячий майданчик
(облалнання дитячих

В задовiльному санiтарно-технiчному

маиданчикlв
Висновки KoMici[: технiчний стан житлового будинку на вул. Иорланськiй, l l-Б,
та дитячого маЙданчика - задовiльниЙ. ЖитловиЙ булинок придатниЙ до
експлуатачii в осiнньо-зимовий перiол 2022 -Z023p.

(оцiнка тсхнiчного стан!,. висновок про готовнiсть до експ--rуатацti жилого
нку у

Голова KoMicii. tlаtIаJIьни к оД.50l ангородська я,п.

члени ком ici l: заступник начальника ', коваленко В.в

Поцебус кагLiтального ремонту

нста

майстер техдiльниtti

Пазюра Ю.Г.

!ата огляду к09> вересня 2022р

Корж Т.О

Потребус поточного ремонту

iнженер l -оi категорii
:.,


