Акт

загального огляду жилого будинку,
розташованого за адресою: вул. Иорланська lб

Юрець Т.В.

(П.I.II. майстра)

КП <Керуюча компанiя

з обслуговування

житлового фонду Оболонського району м.

о -50l

Киева>>

(назва виконавця послуг)

М", цо нижче пiдписалися, комiсiя у складi: начfuIьника Вангородськоi Я,П.,,
iнженера з органiзаuiТ експлуатацiI та ремонту 1-оi категорii Пазюри Ю.Г.,
майстра техдiльницi Юрець Т.В.

з l4.0З,2022р.

по 1 8.03.2022р.

(дата початку огляду)

(дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Йорданська lб
i встановила таке:
1. Житловий будинок, заг€Lпьна площа якого становить 9067,10 кв. м, кiлькiсть
квартир |44
на поибчлинковiй тепитtrпt l змlшено IIитячии Nlаиланчик
(перелiк елементiв благоус,гцlю

)

Технiчний стан жплого булинку та його прЕбудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого будинку ЛЬ 16 на вул. Йорданськiй комiсiя
перевiрила стан несучих та огороджувuLпьних конструкцiй, зовнiшнi та BHyTpimHi
стiни, стики, покрiвлю' пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii,

2.

лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прrlJIеглу територiю.
п и цьо виявлено:
N9
Ilайменування елемента
Висновок про технiчний стан елемента
(конс тр) кцl1i) бу
зlп ( кOн стрl,кчiТ) б1,;rинк1,
б дLl}l к\,
l
Фундаменти
В задовiльнолtу cTaHi
Фасади
С,гiни

в задовiльнолt clillll
В задовiльнолtу cTatli

4

С,гики

Потребуе поточного ремонту

5

l Ii;t'lroгa

В задовiльнолtу cTatli

6

I

7

Водостоки

Потребують поточIlого ремонту

8

Сходовi клiтки. сходовi

Потребують капiг;t_ tыltlго ремонт1, 3.4
пlд.
В задовiльнолtу cтaHi

2
)

[окрiв"rя

\lit ш1
9

Баткони. лоджii. ганки
(огородження балконiв i
лолжiй)

В задовiльноtrtу cTatri

Примiтка

l0

Потребують замiни шибери

l2

Смiттепроводи (клапани,
стовбури. шибери)
СrIiттсзбiрнi ка}rери
вiд)
водо
BiKHa

lз

!Bepi

В задовiльнопtу ста rt i

1_1

Вхiлнi групи

Потребують поточ}lого ремонry

Козирки вхiлних груп
Електрообладнання (щитова,
мережi. будинкове
освiтлення)
Лiфти ( машиннi примiщення.
дверl машинних пр и}tlщень
Системи центрiIльного

В задовiльноьl
Електрощитова

ll

l5
lб

1,|

l8

l9
20
2|

22

оп&цення

Системи гарячого
водопостачання
системи холодного
водопостачання i каналiзацii
Прибудинкова територiя
(благоустрiй" асфальтове
покритгя)
,Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

В задовiльноtuу cTaHi

в3

Потребують замiни

c1,1l Il

пот

пiд.

l

ребус поточного

ремонту

Працюють в паспортllому режимi
Потребують капi,га ьного ремонту
r

Потребують капiгtt- l ьного ремонту
Потребують капiгаtьного ремонту

В задовiльноt"tу cTatli
В задовiльнопtу саlti,гарно-технiчному
cTaHi, потребl,с доу l(омплектування
tlасниNIи ejleMetгI а\lи

орланськiй 16,
дитячий майданчик задовiльний. Житловий булинок придатний до експлуатацli в
весняно-лiтнiЙ перiод 2022р.

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового булинку на вул.

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнlсть до експлуатацll жилого
ий перiод)
булинку у н
-,*

Голова KoMicii: начальник

О.Д.-

l

Члени KoMicii: iнженер 1-оi кrгегорii
майстер техдiльницi
.Щата

огляду <l8> березня 2022 р.

городська

Пазюра Ю.Г.
Юречь Т.В

я.п.

