
Акт
загального огляду житлового будинку,

розташованОго за адресоЮ: вул. йорланська, 5-А

Корж Т.О.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговуванI,tя

житлового фонду Оболонського району м, Кисва>>,

од-501
(назва виконавця пос_ttуг)

ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: начальника вангородськоi я.п.,

iнженера з органiзаuii експлуатацii та ремонту 1 -oi категорii Пазюри Ю.Г.,

n,айсrра r"хдiпь"rцi Корж.Т.О., зас'упник начальника з благоус'рою Коваленко В.В.

09.2022р по 16.09.2022рз 13
(дата початку огляду)

лровела огляд жилого булинку за адресою:

i встановила таке:

(дата завершення огляду)

вул. Йорланська,5-А

t. Житловий булинок, загальна площа якого становить 27899,8 кв, м,

кiлькiсть квартир - 326 .

На прибу динковiй територii розмiщено дитячий та спортивний майданчики
(перелiк e,leMeHr iB благоустрою)

2. Технiчний стан житлового булинку r,a його прибудинковоi територiТ:

Пiд час проведення огляду житлового бу,tинку N9 5-Д на вуJI. Иорланськiй,

комiсiя перевiрила стан несучих та огородяtувальних конструкчiй, зовнiшнi та

внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи цо, гвп, хвп,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий, спортивний майданчики та прилеглу
,rеритор iю.
j_l и цьом виявлено:

Фундаменти В задовiльному cTaHi

асади

lдлога задовUlьно\lу cTaIll

Водостоки Потребують поточного ремонту

Сходовi клiтки, сходовi
маршi

1

8

ПримiткаВисновок про технiчний стан
елемента (констру кцii) будинку

Iiайменуваtlня елеN,Iента

(конструкuii) будинку
м
зlп

За/(ОВlЛЬНОМУ СТаН1

заllовlльному cTaHlI1ни

Потребують поточного ре]!1онтуерI\4етизованl сl,ики

В заловiльному cTaHi6 Покрiвля

I Iотребуrоть капiта-цьного ремонту.

I



9 Балкони, лоджiii, ганки
(огоролження балконiв i
лолжiй)

l0 Смiттспроволи (клапани,
стовбури, шибери)

ll Смiтгезбiрнi камери
(волопровiл)

В задовiльному cTaHi

В задовйьному cTaHi

В задовiльному cTaHi

12 BiKHa В задовйьному cTaHi

Потребутоть замiни та встановлення
на сходових кjllтинах

В задовiльному cTaHi

Елекгрообладнан ня (шитова,
мережi, будинкове
освiтлення)

В задовiльнорtу cTaHi

|,7 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Прачюють в паспортному режимi.
замiни 2,3,5 пiд.п еб

l8 Системи центрального
оIlalJIення

Потребуе поточногоремонту

|9 Системи гарячого
водопостачання

Потребуе поточного ремонту

Системи холодного
водопостачання l канzшlзацll

20 l Потребуе поточного ремонry

2l

lб

lз !,Bepi

4 Вхiлнi групи

Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове

flитячий майданчик
(обладнання дитячих
маЙданчикiв)

[1отребутоть поточного ремонту
ии вихlд

В задовiльному cTaHi. Потребуе
капiтального ремонту асфальтове

по итгя) покритгя ( Tpcl

В задовiльному caHiTapHo-
технiчному cTaHi. Спортивний
майданчик потребус кап iта.пьного

ремонту> дитячий майданчик

I1 б € замlни на acнl елементи
Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку на вул орланськiй,5-А,

(оцiнка технiчного стану, висн
бу ун

Голова KoMiciT: начальник Ofl 0l

готовнlсть до експлуатац1l жилого

одська Я.П,

Кова,rенко В.В

Пазюра Ю.Г.

Члени KoMicii: заступник на ьни ка

iнженер l -оТ категорiI

маистер техдlльницl

>9

перlод )

Щата оглялу <l6> вересня 2022р

Корж Т,О.

)

l5 Козирки вхiдних груп


