
Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: вул. Иорданська 18-А

Юрець Т.В.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду оболонського району м. Кисва>,

о -501
(назва виконавця послуг)
Ми, що нижче пiдписalJlися, комiсiя у складi: нача.],Iьника Вангородськоi Я,П,,
iнженера з органiзацii експлуатацiТ та ремонту 1-oT категорii ПЬюри Ю.I-.,
майстра техдiльницi Юрець Т.В.

з28.03.2022р. по 0l .04.2022р.
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

вул. Йорданська 18-Апровела огляд жилого булинку за адресою:
l встановила таке:
1. Житловий будинок, загальна площа якого становить I3З59,80 кв. м,
кiлькiсть квартир - 2lб
На прибулинковiй територii розмiщено 2 дитячих та 2 спортивних майданчика

(перелiк елементiв благtrустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибl,линковоi територii:
Пiд чаС проведеннЯ оглядУ жилогО булинку м 18-А на вул. Йорданськiй

комiсiя перевiрила стан несу{их та огородж}ъzшьних конструкцiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKrra, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП'
каналiзацii, лiфти' електрообладнання, дитячi, спортtlвнi майданчики та прилеглу
територiю.
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|7 Лiфти (машиннi примiцення,
дверi машинних примiщень)
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20 Системи холодного
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21 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)
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22 {итячi та спортивнi
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.щитячий майданчик потребуе
замiни та доукомплектування
сучасними елемен,tаvи. спортивний
майданчик (1) потребус
каIllтаJlьного eMolI

орланськiй 18-А,,
дитячих та спортивних майданчикiв - задовiльний. }кит.rовий будинок придатний
до експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод 2022р.

(оцiвка технiчного стану, висновок про гllговIriсть до експлуатацii жилого
булинку у на 1-1и Ile iод)

ська я,п.

Члени KoMiciT: iнженер 1-oT категорiТ азюра Ю.Г.

Юречь Т.В.

!ата огляду <0l > квiтня 2022р.

l0

Системи центрального

Асфальтове покри,t tя (тротуар)
потребуе капi,I,алыtого ремонту

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку на вул.

Голова KoMiciT: начаJIьник ОД-

l


