
Акт
загалыlого огJrяду жи,гло вого_ буди н ку,

розташованого за адресоlо] вул. Иорданська,8

(П.l.П. Mailcтpa)

КП <Керуюча компанiя з обс:rуговування
житлового фонду Оболонського району м. Кисва>,

од-501
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписаJIися, комiсiя у склалi: начальника Вангородськоi Я.П.,

iнженера з органiзацii експлуатацii та ремонту l -оi категорii Пазюри Ю.Г.,
майстра техдiльницi Юрець Т,в, заступник начальника з благоустрою Коваленко В.в

з 05.10 2022р IlO 07.10.2022o,

(дата початку огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: Byr. Йорданська,8

i встановила таке
1. Житловий булинок, заг€шьна площа якого становить l038l кв, м,

кiлькiсть квартир - 324.

(дата завершення огляду)

На приб1,динковlй територii розмiщено дитячl4Й майданчик.
(перелiк елементiв благоустроIо)

2. ТехlliчниЙ стан житлового будинку та його прибудинковоТ територii:

Пiд час проведення огляду житлового булинку Nq 8 на вул. ЙорданськiЙ, комiсiя

переl]iрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi та BHyTpimHi

.,rin", Ъr"n"' покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, сисl,еми цо, гвп, ХВП, каналiзацil,

лiфти, електрообладнання,, дитяч ий майданч и к та п ри,леглу територi ю,

It и цьо\r виявлеI]о:
I Iаймелtуваttttя слемснт:l IJисttовок про технiчний станNlr

з/п ( кон Klll l дин() диI{

4

Фун/,tаменти

l-ерrlетизованi стики

e,le\leH1,1,1 конс кчii) б

В заловiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

l] зitдовiльномtу стан iогаIl

6

1

При MiTKa

В задовiльному cTaHiФасади,)

В задовiльному cTaнiСтiни3

lIоr,ребус поточного ремонтуlIокрiв"пя

Водосr,оки Поr,ребують по,гочного ремонту

дл

K)perrb 'Г.l}.

1

l

l

l

5

t

1

L

1

l

l



о LхолOtsl K.Jll l,ки, схолOtsl маршl l l(.)IреUую t ь Kalll t,ij-]tbH00,()

eN,Io нт

Балкони, лоджiТ, ганки
(огородження балконiв i лолжiй)

Еркери на балконах загального
користування потребують замiни

l0

В задовiльному cTaHi
11

водоп овlд

( r,o cl{b

стово и, шибе l1

Потребус замiни шибериСм iттспроводи (клапани,

Смiттсзбiрнi камери

В задовiльному cTaHiBiKHa|2

В заловiльному cтaнl!Bepilз

\4 I] задовiл ьному стан iВхiднi групи

В задовiльному cTaHiКозирки вхlдних групl5

Потребус поточного ремонтуlб

ГIраuююr,ь в паспортному|7

cTaHl18

\Ie ежi, б линкове освiтлення)

лве i машинних п tI\lIщeHb

системи це ыIьного опалення

Електрообладнання (щитова,

Лiфти (машиннi примiщення,

в задовiльном
e/n l1\l I

Потребують поточного ремонтуСистеми гарячого
водопостачання

19

Прибулинкова територlя
(благоустрiй, асфальтове

Асфальтове покриття (тротуар)

потребус капiтального ремонту

]0
ei\loll

иттяпо

Потребують капiтального

водопостачання l каналlзацll
С истеми холодного

]i

2? [итячий майданчик
(облалнання дитячих
майданчикiв)

В за.цовi"I ьнолrу caHiTapHo-
r,ехнi чному cтaHi. Потребуе
JаIи ll] и с часни]!iи е"]ементаNtи

Висновки копliсiТ:,гехнiчний стан жи,гJIового булинку на вул. орланськiй, 8,

та дитячого майданчика - задовlльнии.
Житловий булинок придатний до експлуатацii в ociHHbo - зимовий

пер iод2022- 202Зр.
(оцiнка технiчного стану. висlI овок про готовнiсть до експлуатацii жилого

о\ дIlнк llll lle iод)

голова koMicii: начальник о ська Я.П.

Коваленко В.В.

iнженер 1-oi категорii Пазюра Ю.Г.

майстер техдiльницi

!ата оглялу <07> жовтня 2022р.

Юречь Т.В

о

0l

Члени KoMicii: заступник на Il к-а,

"/


