
Акт
загального огляду житлов{ lго будинку,

розташованого за адресою: By"l. Иорданська, 2-А

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

од_501
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписмися, комiсiя у складi: начаJlьника Вангородськоi Я.П.,
iнженера з органiзачii експлуатацii та ремонту 1-оТ каrегорii Пазюри Ю.Г., майстра
техдiльницi Кольги 0.I.

з 21.0З.2022р. по 25.0З.2022р.
(дата початку огляду) (;lаrа завершення tlгляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Йорланська, 2-А
i встановила таке:
1. Житловий булинок, заг.tльЕа площа якого становитl, |2422 кв. м,

кiлькiсть квартир - 215.
На прибулинковiй територii розмiщено дитячий май,tlанчик.

(перел iK елеменr iB бllагоl с l 1loK1,1

2. Технiчний стан житлового будинку та його прибу;Iинковоi територii:
пiд час проведення огляду житлового булинку лъ 2-д по вул. Йорланськiй, комiсiя
перевiрила стан несучих та огороджув€UIьних констрl,кrliй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни,
стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи цо, гвI1, ХВП, каналiзацii, лiфти,
електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу те;lиl6рi19.
п и цьом виявлено:

Висновок про технiчний стан
елемента (KoHcl рукчii) булинку

В задовiльному cTaHi

задовlльному стан1

задовlльному cTaHl

задовlльному cTaHl

задовlльному cTaHl

отре у€ поточ ного ремонту
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Найменування елемента
(конструкцii) булинку

1 Фундаменти
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7 Водостоки

Примiтка

Потребую,гь по,I,очного ремонту

Кольга 0.I.
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8 шlСходовi клiтки, сходовi м

9 Балкони, лоджii, ганки
(огоролження балконiв i
лоджlи
Смiттепроводи (клапани,
стовб и, шибе и

l0

Смiттсзбiрнi камери
вlдводо

l1

l кна

ер1

хlднl групи

озирки вхlдних груп

16 Електрообладнання (щитова,
динкове освiтленняN,l ежi, б

Лiфти (машиннi примiцення,
дв l машинних п имlщень
Системи центрiIльного
о пыlення

l8

19 Системи гарячого
водопостачання

20 Системи холодного
опостачання l каналlзацllвод

21 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфмьтове

иттяпо

,Ц,итячий майданчик
(обладнання дитячих
майданчикiв)
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В задовiльно стан l

В задовiльному cTaHi

Потребуе замiнн шибери

В задовiльному cTaHi

задовlльномч cl,aнl

задовlльному cтaнl

отр ують поl,очного ремонту

задовlльному cTaHl

В задовiльном1, cTaHi

Працюють в паспортному режимl

Потребують KaIl iтального ремонту

Потребують каrtiта.пьного ремонту

Потребують каltiтального ремонту

Асфальтове покриття (тротуар)

потребус капiтального ремонту

В задовiльномч caHiTapHo-
технiчному cTalli. Потребуе

доукомпле кгувiLн ня сучасними
елементам ll

Висновки KoMiciI: технiчний стан житлового бу.rитrк." }tir вул. орланськiй,2-А ,

дитячого майданчика
Житловий будинок п

- задовiльний.

ридатний до експлуатац
iHKa технiчного стану, висновок про готовIlrсть

булинку на

Голова KoMiciT: начальник о

Члени KoMici'i: iнженер 1-oi категорI

(оц

майстер техд lльницl

ii в весняно-лiтнiй перiол 2022р.

до експлуатацli жилого

)

ролська Я.П.

Пазюра Ю.Г.

.Ц,ата огляду < 25> березня 2022р,

Кольга 0.I.
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