Акт

загального огляду житлового булинку,
розташованого за адресою: вул. Иорланська, 5-А

Кольга 0.I.

(П.I.П_ майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського раЙону м. Кисва>,

од-501

(назва виконавчя лослуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: нач.Lльника Вангородськоi Я.П.,
iнженера з органiзацii експлуатацii та ремонту 1-оi категорii Пазюри Ю.Г.,
маЙстра техдiльницi Кольги 0.I.
з 25.04,2022р

Tlo 29.04.2022р.

(лата початку огляд1,)

(дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Йорданська,5-А
l встановила таке:

i. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 27899,8 кв. м,
кiлькiсть квартир - З26 .
На прибудинковiй територiТ розмiщено дитячий та спортивний майданчики.
(перелiк елементiв благоустроrо)

Технiчний стан житлового будинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огjulду житлового булинку Ns 5-А на вул. Иорданськiй,
комiсiя перевiрила стан нес)лих та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi та
BHyTpimHi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,

2.

каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий, спортивний майданчики та прилеглу
територiю.
п и цьом виявлено:
м Найменування елемента
Висновок про техl,ti.rний стан
Примiтка
зlп (конструкцii) будинку
елемента коIIс
кцii) б ди
l

Фундаменти

В задовiльному cTaнi

1

Фасади

В задовiльному cTaHi
I

J

Стiни

В задовi льномч cTaнl

4

Герметизованi стики

Потребують IIоl,оltного ремонту

5

Пiдлога

6

Покрiвля

В задовiльному cтaнi

7

Водостоки

Потребують потоrIного ремонту

8

Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Потребують капiта.пьного ремонту.

задовlльному стан1

9

l0
1l

Балкони, лоджiТ, ганки
(огородження балконiв i
лоджiй)
Смiттепроволи (клапани,
стовбури, шибери)
Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

В задовiл ьноrлу

с

t

aHi

В задовiльномч claHi
В задовiльному

сr aHi

В задовiльному ctaHi

|2

В

lз

lBepi

14

Вхiднi групи

iKHa

Потребують замiн и та встановлення
сходових клlтинах
Потребують

д

потоlIного

и вих

l5

Козирки вхiдниli ррул

В задовiльноvу craHi

lб

Електрообладнання (щитова,
мережi,, будинкове
освiтлення)
Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)
Системи центрЕrльного
опалсння
Системи гарячого
водопостачання
Системи холодного
водопостачання i каналiзацii
Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)
.Щитячий майданчик
(обладнання дитячих
маЙданчикiв)

В задовiльному

17

l8
19

20

2l

c l,eH

ремонту

i

Працюють в lIасп()ртному режимi.
п
еб ють замiни 2,3,5 пiд.
Потребуе

поточн(lго ремонту

Потребуе

по,гоtlн()го ремонту

Потребуе

по-гоLltI( )го

В задовiльноlиу

ремонту

aHi. Потребуе
капiталыtого pe\I(,HTV асфальтове
по иття
2?.
В задовiльному caHiTapHoтехнiчному cTaHi. СпортивниЙ
майданчлtк лllтреб ус капiтмьного
ремонту, дитячий майданчик
пот б е замiни на сччаснi елементи
Висновкш Koмicii: технiчний стан житлового будltнкl-на вул. Иорданськiй, 5-А,
дитячий майданчик, спортивний майданчик - задовiлt,нI.rй. Житловий булинок
придатний до експJryатацii в весняно-лiтнiй перiод 202.р.
с

I

(оuiнка технiчного стану, висновок про гtlтовнiстr, до експлуатацii жилого
булинку у насryпнлlй тIерiод)

Голова KoMicii: нач€lльник ОД-50l

родська Я.П

Пазюра Ю.Г

Члени KoMicii:
майстер техдiльниЙ

!ата огляду к29> квiтня 2022р.

-

Кольга 0.I.

