Акт

загального огляду жилого булинку,
розташованого за адресою: вул. Иорданська 18

Юрець Т.В.

(П.l.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя

з обслуговування

житлового фонду Оболонського району м. Кисва>,

од-501

(назва виконавця послуг)

Ми' що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: начальника Вангородськоi Я.П.,
iнженера з органiзаuii експлуатацii та ремонту l -оТ категорii Пазюри Ю.Г.,
майстра техдiльницi Юрець Т.В.

по 0l .04.2022р.

з 28.0З.2022р.
(дата початку огляду)

(дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Йорланська l8
i встановила таке:
1. Житловий будинок, загальна площа якого станови,r,ь 7887,20 кв. м, кiлькiсть
квартир- 140
На прибулинковiй територii розмiщено 2 дитячих майданчики
(перелiк елементiв благоустрою)

Технiчний стан жилого булинку та його прибlцинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого будинку Jф 18 на *ул. Йорданськiй комiсiя
перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi
стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii,

2.

лiфти, електрообладнання, дитячi майданчики та при.lеглу територiю.
п и цьо виявлено:
J\&
Найменування елемента
Висновок про техгliчний стан
(конструкцii)
зlп
булинку
елемента (KotlcT KlriT) б дин
Фундаменти
Потребують капiта,r ьного ремонту
вiдмостки
2
Фасади
В задовi.rьнолtу cTaHi
1

J

Стiни

В задовi.тьному cTaHi

4

С,гики

Потребують

5

Пiдлога

В задовi.-rьному сганi

6

Покрiв-тlя

В задовiльному cTaHi

,7

Во,;lостоки

Потребують потоrIlIого ремонту

Сходовi клiтки. схоловi маршi

Потребують капiт:чrьного ремонту
З-4 пiд.

8

потоIlllого

ремонту

Примiтка

9

Б zLпкони, лоджii, ганки

10
1I

В задовiльному cTaHi

(огородження балконiв i
лоджlи )
с мlттспроводи (клапани.
стовб и. tuиб и)
Смiттезбiрнi камери
(водоп овiд)

lI отребують замiни шибери
В задовi.,lьному

с

ганi

12

IJiKHa

lз

В задовiльному cTiHi

!Bepi

II отребують замiни виходу на

1,1

Вхiлнi грчпи

l5

Козирки вхiдних tруп

lб

Е;l ек грооб_lаJнан ня (шитова,
мережi, булинкове освiтлення)

1,7

l8

l9
20

2l
22

IIо

B,,1to

Потреб ують ре rо]{ту 2-4 пiд.
В задовi-rьному cTaHi

лiф ти (машиннi примiщення,

l машинних п имlщень
системи центра,rьного
опапення
Системи гарячого
водопостачанЕ,I
системи холодного
водопостачання i kaHani зацll
Прибудинкова територiя
(благоустрiй. асфальтове
II0
иття)
flитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв
лв

l

I)l ектрощитOва

в за7ltlвiльномч
cTaHi. ЕJ,lектромережi потребують
KaIIlTarIbHol,o
\Io
працюють в паспOртному режимi

II отребують капiтального
ремонту

п отребують капiтztтьного ремонту
п отребують

капiтiш ьного ремонту

Асфаль,гове покри шя потребус
капlтzшьного pe\toHl,y

В задовi-rьноvу санi.гарнотехнiчному cTaHi

Висновки KoMicil : технlчний стан житлового булин;<у на вул. Иорданськiй l8,

дитячl маиданчики - задовiльний. Житловий булинок придатн ий до експлуатацii в
весняно-лiтнiй п ерlод 2022р.
(оцiнка TexHi чного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii
жилого
булинку у насту lIцIlIl

Голова KoMicii: нача,чьник

О! -50

родська

Члени KoMicii: iнженер l -оi ка тегор Il
майстер техдiльн ицi ,чЕ

х

flaTa огляду <0l> квiтня 2022р. --.

а

Ю,Г.

Юречь Т.В.

Я.п

