
Акт
загального огляду жило t,o. буди н ку,

розташованого за адресою: вул. РIорданська, 14-А

Юрець Т.В.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киева>

од-501
(назва виконавця пос,туг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: начшIьника Вангородськоi Я.П,,
iнженера з органiзацii експлуатацii та ремонту l -оi категорii Пазюри Ю.Г.,
майстра техдiльницi Юречь Т.В.

з |4.0З.2022р. по l8.03.2022p.
(лата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Иорданська 14-А
i встановила таке:
1. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 7242,00 кв. м, кiлькiсть
квартир - 32 шт

2. Технiчний стан жилого булинку та його приб},д}lнковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Л'9 l4-A на вул. Йорланськiй комiсiя

перевiрила стан несучих та огородхyваJIьних конструкчiй.' зовнiшнi та внутрiшнi
стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, слiстеми цо, ГВП, ХВП, каналiзацii,
лiфти, електрообладнання та прилеглу територiю.
п и цьо виявлено:

Виснtlвок про техtliчний стан елемеllта
кон кцiТ б ли tI

В задовiльноlлtу cTatli

В задовiльнолtу cтatti

В задовiльнопtу c-l,atli

В задовiльнопtу c-l,atli

В задовiльнопtу cтatli

В задовiльноtrtу c-l,atli

В залt,lвi.lt ьно rty с t,atti

Потребуrоть поточtlого ремонту

N9

зlп
Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Примiтка

l Фундаменти

2 Фасади

з Стiни

1 Стики

Пiдлога

6 Покрiвля

1 I}одостоки

Сходовi клiтки, сходовi
маршi

о Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лолжiй)

В заrlовi.llьнtlпt ч cla tl i

I

5

8



Смiттспроводи (клапани,
стовб и. ши и)

10

Смiттезбiрнi камери
водоп овiд)

l1

12 BiKHa
Вхiднi групи13

Козирки вхiлних груп

l5 Електрообладнання (щитова,

мережi. будинкове
освlт-iIення
Лiфти (машиннi примiщення.

i машинних пдве имiшень
16

Системи центрiIльного
опалення

1,7

Системи гарячого
водопостачання

l8

19 Системи холодного
опостачання l канаJIlзацllвод

Прибудинкова територiя
(благоустрiй. асфальтове
по иття )

20

В заловiльнtrпtу с ratli

В задовi.ltьнt,lпt с IilIll
Потребують поточtlоI,о ремонту

В задовiльноtлtу cTatti

В задовiльнопlу cTatti

Працюю,гь в IlаспортtIому режимl

Потребують капiгаrьного ремонту

Потребують капiIfu Iьного ремонту

Потребус капiтальн ого ремонту

В задовiльнолtу clatti

житлового бу,rинку на вул. Ио
придатний до експлуатацiТ в

висновки koMicii: технiчний стан

задовiльний. Житловий булинок
перiол 2022р.

.Д,ата огляду < l8> березня 2022р,

рланськiй l4-A
весняно-лiтнiй

уатацll жилого

дська Я.П.

Пазюра Ю.Г.

Юречь Т,В

(оцiнка технiчНого cтrrнy, висновоК про готовнlсть до експл' 
будинку у наступний перiол)

Голова KoMicii: начальник ОД-5

Члени KoMicii: iнженер 1-oi категорii

майстер техдiльницi

В задовiльноtлtу cTarIi

l4


