
Акт
загального огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: вул. Иорланська, 9-Б

Кольга 1.1.
(П,l.П, майстра)

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

од-501

з 25,04.2022р.

(назва виконавця послуг)

М", цо нижче пiдписалися, комiсiя у складi: начaulьника Вангородськоi Я.П,,
iнженера з органiзацii експлуатацii та ремонту l-оi категорii П*юр, Ю.Г., майстра
техдiльницi Кольги 0.I.

ло 29,04.2022 р.
(лата початку огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул, йорданська, 9-Б
t встановила таке:
l. Житловий будинок, загальна площа якого становить 6348,0 кв. м, кiлькiсть квартир_ 96.
На прибулинковiй територli розмlщено дитячиt"л та спортивний майданчики.

(перелiк елементiв б.ltагоус,грою)
2. Технiчний стан житлового будинку та його прибудпнковоi територii:
Пiд час проведення огляду житлового булинку Л! 9-Б по вул. йорланськiй, комiсiя
перевiрила стан несr{их та огороджув€UIьних конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi
стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи цо, гвп, ХВП, каналiзацii,

фти,, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та прилеглу територiю.лi
п и цьо виявлено:
Ns
зlп

Найменування елемента
(конструкцii) булинку

Примiтка

l Фундаменти

Висновок про техttiчний стан
елемента (KorrcTp1 Krli

В задовiльному cTaHi

i) будинку

2 Фасади В задовiльному cTaHi

) Стiни В задовiльному cTaHi

4 Герметизованi стий

5 Пiдлога

6 По крiвля

7 Водосто ки

l lотребуе поточного ремонту

В задовiльному cTaHi

Потребус поточного ремонту

Потребують поточного ремонту

Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Потребують капi,гального ремонту

(дата завершення огляду)

8



Смiттспроводи (клапани,
стовбури, шибери)

ll Смiттсзбiрнi камери
водоп овlд

l2 BiKHa

lз

|4

l5

Потребують замiн и та встановлення
на сходовiй клiтиtIi

Вхiднi групи Потребують поl,оllного ремонту

Козирки вхiдних груп Потребують IIоl,оllного ремонту

lб Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

l7 Лiфти (машиннi
примiщення, дверi
машинних примiщень)

l8 Системи центраJIьного
оп€Lпення

l9 Системи гарячого
водопостачання

20 Системи холодного
водопостачання i каналiзацii

21 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

22 .Щитячий майданчик
(обладнання дитячих
маЙданчикiв)

ре

9 Ьалкони, лоджlI, ганки
(огородження балконiв i

ts задовtльноvу cTaHl

лоджlи
Потребуt, заплiни ruибери

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

Потребують замiн и. Працюють в
паспортному режlrмi

Потребуе кап iтальнtrго ремонту

Потребус кап iтал r,ного ремонту

Потребус капiталt,ного ремонry

Асфальтове покриття (тротуар)
потребус капiта-пь1-1ого ремонту

В задовiльному санiтарно-технiчному
cTaHi. flитячий майданчик потребус
замiни сучасниr\{II еJIементами.
Спортивний маI-tланч ик потребуе
капlталыlого \lc,H

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового бl,динку lla вул. Иорданська, 9-Б,
та дитячий майданчик - задовiльний, спортивний зtlдовiльний(огорожа потребус
замiни). Житловий будинок придатний до експлуатаrtii в весняно-лiтнiй перiол 2022р.

булинку у наст1 пниI]

Голова KoMicii: начаJlьник ОД-50

Члени KoMicii: iнженер l-оi кат р

маЙстер техдiльн

.I|,aTa огляду <29> квiтня 2022р.

городська

Пазю ра Ю.Г.

ицi Кольга 0.I.

я.п.

l0

!,Bepi

Потребують замiн и

(оцiнка технiчного стану, висновок про гоr,овнiсr,ь ,,1о експлуатацiТ жилого


