
СоDочин ська Т.В.
(П,l,П, майстра)

КП <Керуюча компанiя з Обслуговування
житлового фонду оболонського району м, Кисва>,

()д-50 l

Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: вул. Иорланська 22

гl а7.10,2022
(лата завершення огляду)

(назва Bt tKolta вllя пос_.Iуг)

М", що нижче пiдписалися, KoMicb у скJlадi: начaulьника Вангородськоi Я.П.,
iнженера з органiзаuii ексгl,,lуатачii та ремонту 1-oi категорii Пазюри Ю.Г,,
майстра техдiльницi Сорочинська Т.в.

з 05.10.2022
(дата пt,lчаткry огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Йорланська 22
l встановила таке:
l . Жиr ловий булинок, зdгальна Iшоща якого становить 8045,б0 кв. м, кiлькiсть
квартир - 140
На прибулинковiй територl1 розмlщено дитячий майданчик

(перелi к елементiв благоусгрою)

Лlr Гiайменування елемента Висновок про технi.iний стан Примiтка
з/п ко ilc1рукцii) дин елепrента ко lJ ди

н,цамент в задовiпьно cTaHi
Фасад В задовilrьно стан1
('TiHH в задовi,тьном cTaHi
С"гики По

2. Техпiчниl'r стан жилого булинку та його прибудинковоI територiI:
I'[iд час проведення огляду жилого булинку tTc ZZ на. *yn. йороuп.ькiй комiсiя

перевiрила стан несучих та огороджувальних *оп..ру*чiй, зовнiЬнi.та внутрiшнi
стiни, стиtси. покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи цо, гвп, ХВП, кана,riзацii,
:liфти. с.rекцlооблалнан ня, дtтгячий майданчик та прилеглу територiю.
[]ри цьому виявлено:
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Електрооблалнання ( щитова,
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l7 l J]iфти (машиннi примiщення,
две l маttlиlIних имlшIень

I8 Системи центрalльного
опалення

l9 Системи гарячого
водопос],ачання

20 системи холодного
IjодOпоста чаtlrlя t каналiза цlt
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22 /{итячий майданчик
(обладнання длlтячих
маиданчикlв

)

Висновки KoMicii: те
дитячий майданчик
ocl H Hb() - зимовий

хнiчний стан я(итлового
задовiльний. Житловий

перiод 2022 -202З
оцlнка технlчною стану,(

булинку на вул
булинок придат

орланськiй 22,
ний до експлуатацii в

р
B',lcHoBo!\ ппо готовнiсть до експлуагацii жиЙ го

оу.]иliку v наступн

Голова KoMicii: начальник ОД-50

Членлt KoMicii: заступник начilJIь ик

tнженер l -оi категорii

маЙстер техдiльницi

.Щата огляду <07> жовтня 2022р

дська я,п.

Коваленко В.В.

Пазюра Ю Г.

Сорочинська Т.В
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