
Акт
загального огляду rкитлового будинку,

розташованого за адресою,,ул. йорланська, 2-А

Ко;rьга 0.I.
(11.1.П. vайстра)
КП кКеруюча компанiя з обслуговування

,nrrnouo.o фонду Оболонського раЙону м, Кисва>,

(на:зва виконавця послуг), 
й", шо нижче пiдп"._".r, комiсiя у ск.,rалi: начальника вангородськоi я,п.,

i"**.pu з органiзаuii експлуатаuii 1,а ремон,гу 1-oi категорii Пазюри Ю,Г"

майстра техдiльницi Кольги 0,I,
заступник начаJIьника з благоустрою Коваленко В,В,

од-501

з 14.09. 2.022р. по 16.09.20 ))п

( ]ата Ilоча,гк), огля.i].), )
(дата завершення оглялу)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Йорланська, 2-А

i встановила таке:

l. Житловий булинок, загaшьна площа якого становить |2422 кв, м,

кiлькiсть квартир - 215.

На прибудинковiй територii розмirцено ли,t,ячий майданчик.

( пере.lriк e;leMeHтiB блаr,оустрокl)

2. Технiчниii cтaIl житлового булиllку r,a його прибулинковоl територii:

Iliд час проведення огляду *"rnbuor-o бу.о"ппу NQ 2-А по вул, йорданськiй, комiсiя

n"f."ip"nu стан несучих.га огороджув&rlьн их конс,грукчiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни,

стики, покрlВлло, пlдлогу, BiKHa, дверi, системИ цо, гвп, ХВП, каналiзачii, лiфти,

електрооблаДнання, дитячИй майданчик та прилеглу територiю,

Il и цьом виявлено:
ль Найменування елемента
зlп (конструкuii) булинку

Висновок про технiчний стан

еле\4е н та 1конструкчiТ)булинку
I------1-

Фl,ндамеtrти В задовiльному cTaHi

ltсади ]aдoBl"rlbIloMy cTaHl

l] ]адовt",lыiому стан1

ерметизоваlll стики

) lдлога задовtльному cTaHl

6 окрlвля

Потребують поточного ремонтувсlдос,гоки

8

Примiтка

уе поточного ремонтуотре

Сходовi клiтки, сходовi ма шl 11 
,1a,,loBi-rbHort сl,ан1

I

з-т(5пи
r ГзадоБiльному сТаiГ



9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджlи

В задовiльному cTaHi

l0
стовб и, ши и

ll CMiTTe збiрнi камери
Водо овlд

Потребус замiни шибери

В задовiльному cTaHi

1кна задовlльному cTaнl

Bepl

хlднl групи

задовlльномч cTaHl

ують поточного ремонтуотре

задовlльному cтaнl

lб

озирки вхlдних груп

Елекгрообладнання (щп.ова,
динкове освlтленняме ежi, б

Потребуе капiтал ьного ремонry

1,7 Лiфти (машиннi примiщення,
дв l машинних п имlщень

Прачюють в паспортному режимi

l8 системи центrшьного
опfulення

Потребують капiталъного ремонту

I9 Системи гарячого
водопостачання

Поlребують капiта,rьного ремонту

20

22 В задовiльному caHiTapHo-
технiчному cTaHi. Потребус
доукомплекгування сучасними
елементам и

Потребують капiта.,rьного ремонту

тгя

Системи холодного
водопостачання i каналiзацii

Асфа,rьтове покриття (тротуар )
потребус капiтального ремонту

[Iрибулинкова територiя
(благоустрiй, асфа.,,tьтове

f{итячий майданчик
(обладнання дитячих
маЙданчикiв )

висновкrr koMicii: технiчний стан житлового булинку на вул. Иорланськiй, 2-А ,
дитячоI,о майданчика задовiльний.
Житловий булинок придатний до експлуатацii в ociHHbo - зимовий перiод2022 -2023р

(оцi нка технlчного стану, висновок про готовнiсгь до експлуатацii жилою
були

Голова KoMicii: начатlьник О!

Члени KoMiciT: заступник на ника,

родська я.п.

Коваленко В. В.

11азюра Ю.ГiHxteHep l -oi KaTeгopii

маистер техдlльницl

!.ата огляду < 16> вересня 2022р.

э

Кольга о,I

Смiттспроволи (клапани,

)
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