
Акт
загалыlого огJIялу жиl.лового будипку,

розташованоl-о за алресою: вул. Йорданська,5

KopiK l-.о.
(П.I.П, майстра)

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

о -50l
(назва виконавця послуг)

М', що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: начальника Вангородськоi Я.П., iнженераз органiзацii експлуатацii та ремонту l -oi категорii Пазюри Ю.i., ,чИ.rра техдiльницikoplk Т.о,, заступник начальника з Ьлагоустрiя Коваленко В.в,

з 0].09.2022rэ
(дата початку ог,,lяду)

по 12.09,2 022р.
(даr,а завершення tlг.,lяду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Йорланська,5
l встановила таке:
l. Житловий булинок, загальна площа якого становить -/ 627 кв. м,
кiлькiсть квартир - 1 07.
На прибулинковiй територii розмi tцус,гься Jитячий майданчик.

(псрелi к елементiв блаrоl,строlо)

2. Технiчний с,ган жtrтлового будинку та його прибудинковоi територiТ:Пiд час проведення огляду житлового булинку },(! 5 на вул. Йорданськiй, комiсiяперевlрила стан несччих та огороДжувальних конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi
с,t,iни, стики, покрiвлlо, пiдло гу, BlKHa, .цверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii
лiфти, електрообладнання, д итячий майданчик .га прилеглу територiю.
гl и l{bol\{ вия в"гIеtIо:

_\h Найменування елемента
зlл конс кчiТ) б динк

Фундаменти

I] исновок tlpo технiчний стан
с" Ie\lcrl конс кцll ди нко

4 Герметизованi стики

В заловiлыtому cTaHi

IIотребуrоть поточного ремонту

задовtльному cTaHi5 I Iiдлога

Покрiвля Ilо,гребус поточного peMoH.l,y

7

Примiтка

1

Фаса:tи В задовi;rьному cTaHi

Стiни В задовiльному cTaHi

2

")

6

Водос,гоки Потребуrоть поточного ремонту

i



8 сходовi клiтки, сходовi маршi Потребуrоть капiта,rьного
мо

9 Балкони, лоджii, ганки
о дження ба.,rконiв i лоджiй

В задовiльному cTaHi

l0 Смiттепроволи (клапани,
стовб и, шиб и

Потребують замiни шибери

ll Смiтгезбiрнi камери
водо овlд

l2 BiKHa

1з lBepi

l4 Вхiднi групи

1_5 Козирки вхiдних груп

ГIотребують замiни на
технlчном пов l
В задовiльному ётанi

Потребують поточного ремонту

Потребуrоть поточного ремонту

lб Елекгрооблалнання ( щитова,
м жi, б динкове освiтлення)

Потребуе поточного ремонту

працюють в паспортному релtимi|,7 Лiфти (машиннi примiщення,
дверl машинних примiщень)

l8 Системи це ального опiшення п б с поточного N{o
l9 системи га ячого водопостачання

Сис,геми холодного
водопостачання i каналiзацii

п еб с поточного мо
20 В задовiльному cтaHi

2l Прибулинкова територiя
(благоl,стрi й, асфал ьтове
Iio иття )

Асфал ьтове покриття (тротуар)
потребус капiтального ремонту

В задовiльному caHiTapuo-
технiчному cTaHi, потребуе
доуком плектування с)л{асним 11

елементами
Висновки KoMiciT: TexHi чний стан житлового будинку на вул. Иорланськiй, 5,

лерtол2022 -202З р
(оцiнка TexHi чною стану, висновок про готовнiсть до експлуатацiТ жилоm

flитячий майданчик (обладнання
дитячих майданчикiв)

олова KoMlcli: начiшьник ОД-50.1

н

г

Члени KoMicii: заступник начаJlьЕика .

iнженер l-оi категорii

майстер техдiльницi

дська я.п

Коваленко В.В.

Пазюра Ю.Г

!ата огляду <l2> вересня 2022р

Корж Т,О,

В задовiльному cTaHi
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9r,


