Акт

загального огляду я(илого булинку,
розташованого за адресою: вул. Иорданська 24

Юре ць Т.В.

(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя

з обслуговування

житлового фонду оболонського району м. кисва)

од-50l

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: начzt],Iьника ВангородськоТ Я.П.,
iнженера з органiзацii експлуатацii та ремонту l-оi категорii Пазюри Ю.Г.,
майстра техдiльницi Юречь Т.В.
з 28.0З.2022р.

по 01,04.2022р.

(дата початку огляду)

(дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Йорданська 24
l встановила таке:
1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 8988,10
квартир- 144
На прибулинковiй терито pii розмiщено дитячий майд(анчик
(перелiк елементi в благоус,грtlю

кв. м, кiлькiсть

)

Технiчний стан жилого булинку та його прибулинковоi територiI:
Пiд час проведення огляду жилого булинку ЛЪ 24 на ву,,r. Йорланськiй комiсiя
перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi
стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу' BiKHa, дверi, системи цо' гвп, ХВП, каналiзацii,
2.

лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прrIлеглу територiю.
п и цьом виявлено:
},l'!
Найменування елемента
Висновок про технiчний стан
з/п (KoHcTpyKuiT) будинку
елемента (KoHc,t pvKчii1
кцll бl
б лин
динкк1
l
Фундамент
В задовiльном сl ilIII
2
Фасал
В задовiльном cI2llll
3
Стiни
В задовiльному cтaHi
4
Стrtки
По,г еб ють Ilo0,0lIHoI,o
мон
Пiдлога
в задовiльном cl-aHl
6
Пок l вля
Потребують по гоtlIlого ремонту
7
Водосr,оки
Потребують I1o гоrl llого ремонту
I

lt

сходовi к.ttiгки. сходовi ма шl

9

Ба-ткони. лоджii. ганки
ого олженFIя бацконiв i .rоджiй
Спliттспроводи (клапаtlи.
стовб и. ши0 и)
Смiттсзбiрнi камери
(волопровiд)

l0

ll

По ебую,гь каliiтаltьного
Ганки потребують поточного

1.I

eNrO

Потребують запtiни rшибери

В задовiльному cтaHi

()

Примiтка

|2

BiKHa

lз

!Bepi

Потребую,rь запriни 1.2.4 пiд'rЭд
В задовiлl,номч cтaHi

l.t

Bxi.rHi грl,пlr

Потребуlо,гь lto l,очного ремонту

l5
lб

Коз ирки вхiдних груп
Електрообладнання ( щитова,
мережi, будинкове освiтлення)

llo gФ!оru

по,гочного ремонту
Електрощитова в задовiльному
cTaHi. Електромережi потребують
каIItтального pe\IoIITy

l7

Лiфти (машиннi примiщення.
Праuюють в ласпортному режимi
дверi машинних примiщень)
ltt Системи центрaLпьного опaL,Iення
Потребуrоть каltiта.цьного ремонту
l9 Системи гарячого
Потребують каltiтального реN,lонту
водопостачання
20 Системи холодного
Потребуlо rь ltаtliтального ремонту
водопостачання i каналiзацii
2l Прибулинкова територiя
Асфальтове покрлlття (тротуар)
(благоустрiй, асфальтове
потребус капiта_rьного ремонту
покритrя)
22
!итячий майдаtlчик (обладнання В задовiльномч caHiTapHoI,extl lч ном Y cTatll
дитячих майданчикiв)
Висновки KoMicii: TexHi чний стан житлового булинltу на вул. Иорланськiй 24,
дитячий майданчик - задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатацii в
весняно-лiтнiй перiод 2022р.
(ouiHKa технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацiТ жилого
булинку у насту IIIl

Голова KoMicii: начаJIьник

о

at{

/

Члени KoMicii: iнженер l -оi категор
маЙстер те хдNr ьницl

!,ата огляду K0l

>

квiтня 2022р.

го

ська Я.П.

Пазюра Ю.Г,

Юречь Т.В,

