
Акт
загальllого огляду житлового будинку,

розташоваllого за адресою: вул. Иорданська, 9-Б

(I l 1,1 l. \lili]cl]]i1)

КП <Керуrоча компанiя з обслуговуваtrня
житJtового фонду Оболонського району пл. Кисва>,

од-50l
( t tазва викоIlавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: нач€Lпьника Вангородськоi Я.П,,

iнженера з органiзачiТ експлуатацii та ремонту 1-оi категорii Пазюри Ю.Г., майстра

техдiльницi Корж Т,О, заступник начшIьника з благоустрою Коваленко В.В.

З 07.09.2022р по 12.09.2022р.
(Ja,гa trочаr,кr ог-rяl1,) (дата завершення оглялу)

провела огляд жилого булинку за адресою: 
"yn. 

йпрлu"ська. 9-Б i встановила таке:

l. Житловий булинок, загальна площа якого становить 6348,0 кв. м, кiлькiсть квартир
_ 96.
На rrрибулинковiй територii розtлlittlено jtи,гячий та сIlортиI]ний майданчики.

(пe1-1c.li iK c;terrctITiB б,lаr o1cTpoto)

2. Технiчний стан житлового булиrlку та його прибулинковоТ територii:
Пiд час проведення огляду житлоl]ого буrинку Nq 9-Б по вул. Иорланськiй, комiсiя
перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкuiй,, зовнiшнi та внутрiшнi
.rin", Ъ."*", покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii,
лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
Il и цьом ВriЯв.]"'Iено:

l Iайменчвання елемента [] ис ttoBoK про r,ехнiчний cтaHNlr
,зlп (Kolt9lpy Kuii) булинку е,rl L, l\,1 е l IlЦцоц.lру_кчii) булинку

Фундаменти В заловiльному cTaHi

асади заловlльному cTaHl

I] задовlJьно]\,tу стан l

ер\,1е,гизован1 стики о,гре у€ поточного ремонту

I Iiдлога

Покрiвля

7 Водостоки По,гребують поточного ремонту

Схоловi клiтки, сходовi I Iо,гребr ють капil,а,tьногtl ре1\.1онl,у
\1lt ull

5

6

8

9

ГIрим iTKa

В задовiльному cTaHi

ll L)

I Iотребус IlоточIIого реl\,1он,гу

Бал кони, лодrкii, ганки [] задовi;lьноrлl cTatI i

Коtlяi l-.().

в Тсf]ни

I

]

1



l0 Потребус замiни шибери

1l

Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)
Смiтгсзбiрнi камери
( волопровiд)

В задовiльномч cTaHi

BiKHa Потребують замiни

lз Потребlтоть замiни та встановлення
на сходовlй Iсцlтин1

l4 Потребують поточного ремонтуВхiлнi групи

I5 Козирки вхiдних груп Потребутоть поточного ремо,нту

lб Елекгрообладнан ня
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення )

Потребуе поточного ремонту

|,7 Потребують замiни. Прачюють в
паспортному режимi

l8

Лiфти (машиннi
примiщення, дверi
машинних примiщень)
Системи ценl,рального
оIlален н я

l9 Системи гарячого
водопостачання

Потребус капiта.,,lьнсlго ремонту

Потребуе капiта,rьного ремонту

20 Систем и холодного
водопостачання i каналiзацii

Потребуе капiтального ремонту

2l

22

Асфа,rьтове покриття (тротуар)
потребуе капiтального ремонту

Дитячий майданчик
(облалнання дитячих
майданчикiв)

В задовiльному санiтарно-технiчному
cTaHi. flитячий майдаrгrик потребуе
замiни сlпасними елементами,
Спортивний майданчик потребу€
капiтального ремонту

по иття)

Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове

\) Ьаrкони, лоджti, ганки
(огородження балконiв i
лолжiй)

В задовlльному cTaнl

l2

Висновки KoMiciT: ,гехнiчний стан житлового будинку на вул. орданська, 9-Б,
тадитячий майданчик задовiльний,спортивнийзаловiльний(огорожапотребус
замiни). Житловий булинок придатний до ексшIуатацii в
ociHHbo - зимовий перiол 2022 202Зр

(оцiнка технiчного стану, вис к про lcтb до експлуатацll жилого
будllн

Голова KoMicii: начальник ОД-501

Члени KoMicii: заступник начaшьни

iнженер 1-oi категорii

майстер техдiльницi

[ата огляду <l2> вересня 2022р,

дська яп

Коваленко В. В.

Пазюра Ю.Г

Корж Т.О.

{Bepi


