
Акт
загального огляду Яилого будинку,

розташованого }а адресою: вул. Йорла"ська lб .

Юрець'Г.В.
(I1.I II майстра)

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

од_50l
(назва виконавця послуг)
Ми, що нижче пiдписа,чися, комiсiя у складi: начrlJIьника Вангородськоi Я.П.,
iнженера з органiзачii експлуатацii та ремонту I -оi категорii Пазюри Ю.Г.,
майстра,гехдiльницi Юречь Т.В.,засryпник начаJIьника з благоустрою'
Кова,.'снко В.В.

з 05.10.2022 l) по l0. l0.2022p.
(лата початку оглялу)
провела оtляд }килого булинку за адресою
l встаtlовила та ке:
l. Житловий булинок, загаJlьна плоша якого становить 9067,I0 кв. м, кiлькiсть

квартир - l44
tt инк ll тяч

( перелi к елементiв благоустрою)
2. 'ГехrriчниЙ стан жиJIого булинку та йоl-о прибудинково'i територii:

IIiд час проведення огляду жилого булинку Nq lб на вул. йорланськiй комiсiя
перевiрила Стан нес}п{их та огороджуваJ]ьних конотрукцiй, зовнiшнi та BHyTpimHi
с,гlни, стики, гloKpiB;rro, пiллогу, BiKHa, цверi, системи цо, гвп, ХВП, каналiзацi'i,
лi(rги. еле ктРообладнання, дитячий майданчик та прилеглу. територiю.
Il и t(boMv влtя влено
N1] аименчвання елемента висновок про технiчний стан елемента
з/п | (KoHcTpyKuii) дин конс

Фундаменти В задовi,тьному с,ганi

Ё |1

.)

Iокрiвrrя

7 i Водостоки

('ходовi клiтки, сходовi
l i Maptl

В задовil-rьно cTaHl
в задовlльнопц, cTaнl

IIотребуе поточного ремонry
В задовiльному cTaHi

В задовi.пьномч cTaHi

Потребують поточного ремонту

Потребую ть капtт:lJIьного ремонry 3,4
пlд

4

]

в]

], тики

Iliд-тога

tl

!

Примiтка

9 В задовiльному cTaHi

будинку

+



l0 Смiггспроводи (клапани,
ото IJ и, ши l,l

отребутоть замiни шиберип

В задовiльному cTaHi

I2 Потребують замirти вЗ пiд

В задовiльному cTaHi

Потребують поточного ремонту

I5

Смiттезбiрнi камери
( водопровiд)

Il

BiKHa

lз l]Bepi

l4 Вхiдlri групи

Ко ки вхlдних в задовiльно cTaHl
Елек,трообладнання (щитова,
мережi, будинкове

l(l

()свl,т,jlення

В задовiльному cTaнi

l7 рашоють в паспортно}ry режимi

отребуrоть капiтмъного ремонry

п

п

l9

отребують капiтального ремонrytl

2l В задовiльному cTaHi

22

Jliфти ( rrашиннi примiщення.
l машинних имl tцень

l8 системи центрального
олалення
(]истеми гарячого
водопостачання

20
водо tlocтat laн ltя l канмiза цii
Прибуллrнкова територiя
(благоустрiй, асфальтове

Дитячi майданчики
(обладнання,дитячих
майданчr,tкiв)

Потребують капiта-пьного ремонry

В задов
cTaH,i. п

iльному санiтарно-технiчному
отребу€ доукомплекryванЕя

сними елеl\lентами
вrlсновки koMicii : технtчний стан житлового будинку на вул I,iорланськiй l 6,
дитячt{й майданч}l к задовiльний., Житловий булинок придатн иЙ до експлуатацii в
oclHH ьо зимовиЙ перiол 2022 -202Зр.

(оцiнка

голова rсoмicii

технlчного стану, Bl.rcHoBoK про гоювнi

с ька я.п

t{лени KoMicii: заступник на коваленко В.в

iнженер l -оi категорi'i Пазюра Ю.Г

л,!аЙстер техдiльницi Юречь Т.В

тацll жлlлого
булlrн

начtIJ.lьник ОД-5

ъ-
9 l

перIод

flaTa ошrяду Kl0> жовтня 2022р.
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taul ьнйtса


