
Акт
загального огляду жи.гJlовоI.о будинкуо

розташованого за адресою: вул. Иорданська, 1-А

(П,l,П, майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського раЙону м. Киева)),

од-501
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: начмьника Вангородськоi Я.П.,
1нженера з органlзацll експлуатацll
технiчноi дiльницi Кольги 0.I.

та ремонту l-оi категорiiПазюри Ю.Г., маЙстра

з 25.04.2022р по 29.04.2022р.
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Йор,цанська,l-А
i встановила таке:
1, Житловий будинок, загальна площа якого стан()вить 17038,9 кв. м, кiлькiсть
квартир - 217.
На прибудинковiй територii розмiщено дитячий майданчик.

2. Технiчний стан житлового булинку та його прибt,динковоi територii:
Пiд чаС проведенюI оглядУ житловогО булиrrку }ф l-A на вул. Йорланськiй,

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй' зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи цо, гвп, хвп,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий маi-,lданчик та прилеглу територiю.
п и цьо виявлено:

исновок про
елемента кон струкшii) б

тех нlч ни стан
УДИнку(

задовlJIьному cl,aHl

задовlльному c,гalll

отр ують пот()чного ремонту

задовlJIьнOму с,ганl

В задовiльному с,ганi

Ns
зlп

найменyвання елеIчlента
(конструкцii) булинку

Примiтка

1 Фундаменти В задовiльному cT,aHi

2 асади

з Стiни

4 Герметизовай стики

5 ога

Покрiвля

7 Водостоки Потребуе поточного ремонту

Кольга 0.I.

(перелiк елементiв благоус,грою )

6



8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження бшrконiв i
лоджiй)

10 Смiттепроволи (клапани,,
стовбури, шибери)

11 Смiттсзбiрнi камери
(водопровiд)
В iKHa

1з Щверi Потребують замillи та
встановлення на схtlдовiй клiтинi

Вхiднi групи Потребуе по,l]очнt]г() ремонту 3 пiд
д гии вихчI

Козирки вхiдних груп В задовiльному cTaHi

Електрообладнання (щитова,
мережi, будинкове

Потребус пOточного ремоЕту

освlтлення

|4

15

16

17 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень) отрý9уцIq

18 Системи центрального
оп€шення

19 Системи гарячого
водопостачання

20 Системи холодного
водопостачання i каналiзацii

2| Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
по иття

22 .Щитячий майданчик
(обладнання дитячих
маиданчикlв

Потребlтоть KalT iз а.ltьного

ремонту

В задовi.rьному с,ганi

Потребуе запtiни шrlrбери

В задовi:rьному c,l,aHi

В задовiльнtl му c,r,alri

Працюють в паспортному режимi.
п еб замl l{и

Потребують поточного ремонту

В задовiльному c,r,aHi

В задовiльному caHiTapHo-
технiчному cTaHi. погребують
замlни с ас Iи]\{ri елементами

ВисновкИ KoMicii: технiчниЙ стан житлового будlrнкl,ца вул. Иордансь кiй, 1-А,

та дитячого майданчика задовiльний.
Житловий булинок придатний до експлуатацii в веснян{)-.пiтнiй перiол 2022р.

(оцiнка технiчного стану, висновок про гоIовн icTb ,цо експлуатацiТ жилого
булинку у нас

голова koMicii: начальник о

Члени KoMicii: iнженер 1-оi

маистер те i'o !a

fiтгоро-'дська Я.П.

ПазюраЮ.Г.

.Щата огляду <29> квiтня 2022р

Кольга 0.I.

Iz

Потребують пото чного ремонту

В задовiльному с,ганi

l


