
Акт
}агальtlоl-о оl,лялу жи,глового будинку,

розr,ашованоI,tl ]а адресою: вул, йорданська, 4-Б

(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування

","rno"oio 
фонду Оболонського району м, Кисва>,

Ko;rьга 0.I.

органlзац
майс,гра

о -50l
(назва виконавця послуг

Ми, цо нижче пiдписшlися, комlсlя у складi: нача,льника Вангородськоi Я,П,, iнженера з

ii експлуатацii та peMoHтy l -oi Kaтe

гехдiльницi Кольги о.[,, заступник
горii Пазюри Ю.Г,,
nuuu,,,ron"*u з благоустрою Коваленко В,В,

по l9.09 2022р,
з 14.09. 2022р.

(;laтa завершеIlня ог--tя:1 )

(дата початку огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: uул. Йорланська, 4-Б

i встановила таке:
1. Житловий булинок, загаJIьна площа якого становить 12833 кв, м,

кiлькiсть квартир - l 80.
ивнi та дитячий майданчики

На прибудиrrковiй,гериторii розмlщено спор1,

(IIерелiк e.,te:vteHTiB благоустрокl)

2. Технiчний стан житлового будинку r,a його прибудинковоi територii:

Пiд час проведення о.rr*у *"rno"b.o бул"н*у Nч 4-Б на 
"ул- 

йорданськiй, комiсiя

перевiрила стан несучих та огороджувалыIих конЪтрукltiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни,

стики, покрiвлю, пiллогу, 
"in"u, 

дu,рi, сисге\,lи I]o, гвп, ХВП, каналiзацii, лiфти,

електрообладнання! дитячий, спортивнi майданчики (2 шт) та прилеглу територiю,

п и шьом виявJlеI{о:

Стirrи

Герпlс,гизованl сl,и ки

Пiд"lоr,а

Висновок про ,гехнlчнии с,[ан

елемента KoItcT кцll динб

_)
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)
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В задовi.цьному cTaHl

Гlоr,ребуюr,ь Ilоточного ремонту

В задовiльному cTaHt

Примiтка
N9

з/п
Найменування елемента

кцl1 о ;ttt tlкон

В задовiльному cTaHiФундаменти

В задовiльному стан1Фасади2

По,гребус по,гоч ного ремонту

Гlотребують поточного ремонтуВодостоки1

Покрiвля

l



сходовi ю,riтки, сходовi м шl По капlтаJIьногоб о
9 В задовiльному cTaHi

l0 Смiттепроводи ( rс,Iапани,
стовб и, шиб l{

ll Смiтгсзбiрнi камери
водоtI о вlд

Потребуе замiни шибери

В задовiльному cTaHi

l2 BiKHa Потребують замiни 1-й, 2-й, 3-й,
4-й пiд'iзди

lj flBepi В задовiльному cTaHi

l4 Вхiднi групи Потребуе поточного ремОнry

Козирки вхiдних груп Потребус поiочного ремонту

lб Елекгрощитова потребуе
поточного мон

|,I

Елекгрооблалнання (щитова,
динкове освiтлення)

Лiфти (машиннi примiщення,
дв l машинних п имlшень

ме жi, б
Прачюють в паспортному режимi

l8 системи це ального опа.J,Iення в задовiльном cTaHl
|9 системи га ячого водопостачаншI По моеб е поточного

В задовiльному cTaHi

)

20 системи холодного
водопостачання i каналiзацii
Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
по иття)

Асфальтове покриття (тротуар)
потребус кап iта.llьного ремонry

сп внии маиданчик

8

l5

),) [итячий та спортивних
майданчикiв (облалнання дитячих
та слортивних. майданчикiв)

Иорланськiй, 4-Б,

Житловий булинок придатний до експлуатацii в осiнчьо - зимовий перiол 2022 -202Зр.
(оцiнка r,ехнiчного стану, в}!сновок про готовнiсть до експлуатацii жилого

будIl

Голова KoMiciT: начальник

Члени KoMicii: заступник

iнженер l -oi' категорii

маистер техдlльницl

tl

родська Я.П

Коваленко В.В.

Пазюра Ю.Г
/

,]ата оглялу <19> вересня 2022р

/./r- Кольга 0.I.

Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i лолжiй)

|-

В задовiльноМу caHiTapHo
технiчномч cTaHi. Потребуе
доуком ruIeKTyBaH н я с}пlасними
елементами дитячий майданчик,
потребус капiта,чьного ремонту

50

ьника.,


