
Акт
загального огляду житловоr-о будинку,

розташованого за адресою: вул. Иорланська, 9-Ж

Кольга 0.I.
(Il,LП, плайстра)

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

о -501
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: начальника Вангородськоi Я.П., iнженера
з органiзацiТ експлуатацii та ремонту 1-oi категорii Пазюри Ю.Г., майстра
техдiльницi Кольги 0.I.

,l25.01.2022p. ло 29.04.2022р
(дата початку огляду) (jlaTa завершення tlгляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Иорданська,9-ж
i встановила таке:
l. Житловий будинок, загальна площа якого становить 6296,6кв. м
кiлькiсть квартир - 76,
на прибудинков iй територii розмiщено ди,l ячий майданчик.

( перелiк елементiв благ()ус,l poIo)

2. Технiчний стан житлового будинку та його прибуlIинковоi територii:
Пiд час проведення огляду житлового булинку Jф 9-Ж на вул, Йорланськiй,

комiсiя перевiрила стан несrIих та огороджув,Lпьних конструкцiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики' покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,
каналiзацii, лiфти, електрообладнанн я, ди,lячий майданчик та прилеглу територiю.
п и цьом виявлено:

Висновок про техlriчний стан
елемента конс кцl1 б дин

Nll
зlп

Найменування елемента
(конструкцii) будинку (конструкцii) будинку

Примiтка

l

2

з

4

5

Фундаменти В задовiльному cTaHi

Фасади В задовiльному cTaHi

Стiни В задовiльноп,tу cTaHi

Герметизованi стики Потребуе поточного ремонту

Пiдлога В задовi-пьноrtу cTaHi

Покрiвля Потребуе поточного ремонтуб

,7 Водостоки Потребують поточного ремонry



8 ходовl клlтки, сходовiс
ма шl

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджiй

l0 мlттспроводи ( клапани,
стовб ии, шибе
с

ll Смiттсзбiрнi камери
(водоп вiд

ll BiKHa

l2

lз Вхiднi групи

|4 Козирки вхiдних груп

I5 Електрообладнання (щитова,
мережi, будинкове
освlтлення

lб ти (машиннi примiщення,
имlщень

лiф
две l машинних

l7 Системи центрЕUIьного
оп€l_].Iення

l8 Системи гарячого
водопостачання

l9 Системи холодного
водопостачання i канапiзацii

20 Прибулинкова територiя
(благоустрi й, асфа.,rьтове
по иття

2| !итячий майданчик
(обладнання дитячих
майданчикiв)

висновкп KoMicil: технiчний стан житлового бlu
та дитячого майданчика - задовiльний.
Житловий будинок п

Потребують капiт:r-пьного ремонту

В задовiльноrrу c.ani

В задовiльнолrу cTaHi

В задовiльноrtу cTaHi

Потребують ,замiнlл

Потребують ,]aMlIIll та встановлення
на сходових клiтиl,tах
Потреб ус поточнOго ремонту

Потребуе поточного ремонту

В задовiльнrr lty cT:rHi

Працюют" в Iuтаl I(oмy режимi.
п еб ,]aMllll{

потребуе капiтального ремонту

Потребус капiтального ремонту

Потребуе кап iтального ремонту

Асфальтове покр1,1,гтя (тротуар)
потребус капiтального ремонту

В задовiльнопrу caHiTapHo-
технiчному cTaHi. 11отребуе
доукомплекг),вання с}п{асними
елементами.

инк\ на вул. орланськiй,9-Ж,

ридатний до експлуатацll в весняltо-лlтн iй перiод 2022р.
(оцiнка технlчного стаЕу, висновок про г()говнi,jтL до експлуатапii жилого

булинку у II пнl {

Голова KoMicii: начальник Ofl-50

Члени KoMicii: iнженер 1-oi категор ll

ангородська

азюра Ю.Г.

flaTa огляду <29> квiтня 2022р.

Кольга 0.I.

lBepi

МаИСТеР ТеХДtЛЬНИЦl )].. 
.

я.п


