Акт

загального огляду жилого булинку,
розташованого за адресою: вул. Иорданська 22

Юре ць Т.в.

(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя

з обслуговування

житлового фонду Оболонського району м. Киева>,

Qдdo1

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: начzLпьника ВангородськоТ Я.П.,
iнженера з органiзацii експлуатацii та ремонту 1-oi категорii Пазюри Ю,Г.,
майстра техдiльницi Юрець Т.В.
з 28.0З.2022р.

по 01.04,2022p.

(дата початку огляду)

(дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Иорданська 22
i встановила таке:
1. Житловий булинок, загаJIьна площа якого становить 8045,60 кв.
квартир- 140
На прибудинковiй територii розмiщено дитячий майданчик

м, кiлькiсть

(перелiк елементiв благоус,грою)

Технiчний стан жилого булинку та його прибl,дl,tнковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Nч ]] на вул. Йорла"ськiй комiсiя
перевiрила стан несучих та огороджува,цьних конс,грукцiй,, зовнiшнi та BHyTpimHi
стiни, стики, покрiвлю, пiдлоц, BiKHa, дверi, срlстеми ЦО' ГВП, ХВП, каналiзацiТ,
2.

лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу територiю.
п и цьом виявлено:
N,)
Найменування елемента
Висновок про ,гсхнiчний стан
зlл (конструкчii) булинку
елемента (конс,г 1,Kttii) булинку
l
Фуttдамент
В задовiльrtому cTaHi
2
Фасад
В задовiльному cTaHi
3
Сr,iни
В задовiльному cTaHi
4
Стики
Потребу к)ть п()l ()ч1l()го ремо нту
)
Пiдлога
В задовiльному cTaHi
6
Покрiвля
В задовiльгtому cTaHi
7
Волостоки
Потребують поl,tlчtlого ремонту
8

9

10

Сходовi клiтки, сходовi маршi
Балкони. лоджii, ганки
(огi,lродження балконiв i
лоджiй)
Смiттепроводи (клапани,
стовбури. шибери)

Потребують поlI)ч}Iого ремонту
В задовiльному cTaHi

Потребують замiни шибери

Примiтка

I

I

lI

Смiттсзбiрнi камери

l2

(водопровiл)
BiKHa

1з

!Bepi

14

Вхiлнi групи

l5
lб
|7
18

l9
20

2|

22

В задовiльrtому cTaHi
Потребують замiни
В задовiльному cTaHi
Потребуtоть п()l,()чtIого ремонту
В задовi,,rьному cTaHi
Електрощитова ,I а еJIектромережа
потребують кагt iга,,rьного ремонту
Праtцюють в пасlIор гному режимi

Козирки вхiдних груп
Електрообладнання (щитова.
мережi. будинкове освiтлення)
Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)
Системи центра!rьного
опiгIення
Системи гарячого
водопостачання
системи холодного
водопостачання i каналiзацii
Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфа.льтове
покриття)
[итячий майданчик
(обладнання дитячих
майданчикiв)

В задовiлыtому cTaHi
В задовiлыtому cTaHi

В задовiлыtому

с

r,aHi

В задовiльному cTaHi.
В задовiльному caHi гарнотехнiчному cTaHi

Висновки Koмicii: технiчний стан житлового будиtlку на вул.

орданськiй 22,
дитячий майданчик - задовiльний. Житловий бl,динок придатний до експлуатацii в
весняно-лiтнiЙ перiод 2022р.
(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у насryпний Tre

дська я.п.

Голова KoMicii: начальник ОД -50
Члени KoMicii: iнженер l -оi

горll
\

майстер техдiльАицi

Щата огляду <01> квiтня 2022р.

,

Пазюра Ю.Г.
'{L

Юречь Т.В.

