
Акт
загального огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: вул. Иорданська,5

Кольга 0.I.
(П.I.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: начальника Вангородськоi Я.П., iнженера
з органiзацii експлуатацii та ремонту 1-oi категорii Пазюри Ю,Г,, майстра техдiльницi
Кольги 0.I.

з 25 .04.2022о по 29.04.2022р.
(лата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Иорданська, 5

i встановила таке:
1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 7627 кв. м.,

кiлькiсть квартир - l07.
На прибулинковiй територii розмiщуеться дитячий майданчик.

(перелiк елементiв благоустрокl)

2. Технiчний стан житлового будинку та його прибr,динковоi територii:
Пiд час проведення огляду житлового булинку,Л! 5 на вул. Йорланськiй, комiсiя

перевiрила стан несучих та огородж}ъа!тьних конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi
стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, кана_lriзацii,
лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу територiю.

ль
зlп

Найменування елемента
(конструкцii) булинку

Примiтка

l Фундаменти

2 Фасади В задовiльному cTaHi

J Стiни В задовi"пьноплу cTaHi

4 Герметизованi стики

5 Пiдлога

6 По крiвля

7 Водостоки

п и цьо виявлено:
Виснов<lк про технiчний стан
елемен кцl1 б динс

В задовi:lьному cTaHi

Потребl,ють поточного ремонту

В задовiltьному cTaHi

Потребl,с поточного ремонту

Потребl,ють поточного ремонту



8 Сходовi клiтки, сходовi маршi

9 Балкони, лоджiТ, ганки
(огородження балконiв i лолжiй)

l0 Смiттспроводи (клапани,
стовбури,, шибери)

1l Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

|2 В iKHa

lз flBepi

|4 Вхiднi групи

Козирки вхiдних груп

Електрообладнання ( щитова,
мережi, будинкове освiтлення )

17 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)
Системи центр€rльного опалення18

l9 Системи гарячого водопостачання
Системи холодного
водопостачання i каналiзацii

21 Прибудинкова територiя
(благоустрi й, асфа.,тьтове
покриття)

22 [итячий майданчик (обладнання
дитячих майданчикiв)

Потребl,ють капiтаrrьного
мон

В задовi,tьноrлу cTaHi

Поrреб1,1оть,iаллiни шибери

В задовiльноrлу cTaHi

Пот,ребl,rоть,lал,лiни на
техн lчно м l I i)Be cl
В задовi_tьноrлу cTaHi

Потребують l Iоточного ремонту

Потllеб1,1оть Ilo гочного ремонту

Поr,ребl,с Il() гочного ремонту

Працюкlть в lIаспортному режимi

п еб |(] поI оч}lоГо емо
п еб r€ по гочного мо
В задовi-tыtсlrлу cTaHi

Асфальтове tiоl(риття (тротуар)
потребу(, каtl iтального ремонту

В задовiльноллу caHiTapHo-
технiчному с,ганi, потребуе
доукомплек],).вання с}п{асними
елементамрl

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового бу;lиrrкl,на вул. Иорланськiй,5,
та дитячий майданчик - задовiльний.
Житловий будинок придатний до експлуатацii в весt-lя rtо-лiтнiй перiол 2022р.

(оцiнка технiчного стану, висновок про го,гllвнiс,г , до експлуатацii жилого
булинкч у настуrrний перiо,r)

Голова KoMicii: начаJlьник ОД-50l одська я.п.

Члени KoMicii: iнженер l -oi категорiТ, Пазюра Ю.Г.

маистер техдlльницl

!,ата оглялу <29> квiтня 2022р.

Кольга 0.I.
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20


