
Корж Т.().
( ll,1.1l майс I ра)

КП <Керуюча компанiя з обслугову,вання
житлового фонлу Оболонського раЙону м. Кисва)),

о -50l
( IIазвil вик()lIавця пос-l},г)

Мr, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: начальника Вангородська Я.П.,
iнжснера з органiзачii експлуатацii та ремонту 1-оi категорii Пазюри Ю.Г.,
майстра,гехдiльницi Корж'Г,О.,
Заступник нач€шьника з благоустрою Коваленко В.В.

з 07.09.2022р. по l2.09.2022p.
(jlill а I]оча гl(ч оI,Jlя.ц\,) (дата завершен ltя огляд,ч'')

провела огляд жилого булинку за алресою: вул. Йорланська,4
i встановила таке:
1. Житловий булинок, заг.Lпьна площа якого становить l45l3 кв. м, кiлькiсть
квартир - 4З2.

2. Технiчний стан житлового будинку та його прибудинковоi територii:
Пiл час проведення огляду житлового булинку Nl 4 на Byn. Йорданськiй, комiсiя
перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкuiй, зовнiшнi та внутрiшнi
стiни. стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii,
лiфти, електрообладнанrtя та прилеглу територiю.
гI и цьоNI вия I],IIeHo:

N, Найменування елемен,га В ltcHolltltt t l1-1o,гехнi.tний стан
з/п Ko}Ic KuiT) б динк e"rle\leHTa конст кцl l о дин

Пiдл ога В задовiльному cTaHi

6

7

Покрiвля П<l,r,ребчс гlоточ l Iого peMoI-ITy

Потребують поточного ремонту

Прим iTKa

]

)

Фундаменти В задовi.rыtому cTaHi

Фасади В задовi.ltьгtому cTaHi

Стiни В задовiльному cTaHi_)

Потребують поточного ремонту
.+

)

Герлtетизован i стики

хс о во KJ кт и.1 с ох () l] а_\,I,_l л]

IJодостоttи

ГIоr, еб ють кал lтального eNIoH

Акт
загального огляду житлового будинку,

розташованого зir а/lресою: вул. Иорланськаr,l

8



9

l0

Балкони, лоджiТ, ганки
(огоролження балконiв i

Потребують замiни еркори на
ба"чконах в мiсrцх загаJIьного

стовб и, шиб и

и ецьвання толоджlи
Смiттспроволи (клапани,

ко
Потребують замiни шибери

ll Смiтгсзбiрнi камери В задовiльному cTaHi

|2 Потребутоть замiни ( 1,2 пiд.)В iKHa

lз !Bepi В задовiльному cTaHi

l4 Потребують поточного ремонту
1,2,4 пiд.

l5 Козирки вхiдних груп

Вхiлнi групи

В задовiльному cTaHi

lб

|7

Елекгрообладнання (щитова,
мережi, будинкове
освiтлення)

В задовiльному cTaHi

Працюють в паспортному режимi
имlшеrlьдве 1 маши[Iни\

Лiфти (машиннi примiщення,

l8 Системи центрального Потребують капiтального ремонту
oIlаJ,leH ня

l9 Системи гарячого
водопостачання

20 Системи холодного
водопостачанrrя i каналiзацii

Потребують капiтального ремонту

Потребують капiтального ремонту

21 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфа-irьтове
по иття)

Асфал ьтове покриття (тротуар )
потребуе капiта,r ьного ремонту

Висновки KoMiciI: технiчний стан житлового булинку на вул Иорланськiй, 4
задовlльний
Житловий булинок придатний до експлуатацii в ociHHbo - зимовиI-{ перiоl2022-2023р.

(ouiHKa технiчного стану, висновок сть до експл уатацll жилого
буллrнку

Голова комiсii: начальник ОД-50l

Члени KoMicii: заступник начаJIьни

iнженер l -oi каr,егорii

маистер техдtльницl

дська Я.П.

коваленко В.в

Пазюра Ю.Г

,Щатаогляду <l2> вересня 2022р

Корж.Т.О,

(водопровiл)


