
Акт
загального огляду житлового булинку,

розташованого за адресою: вул. Иорланська, 1-А

Коr;;к Т.О.
(П.I.П. майстра)

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

од-501
(назва виконавця пос"пуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у склалi: головного iнженера Шумiк Л.I.,
iнженера з органiзаuii експлуаташii та ремонту 1-i категорii Шембель Т.М,,
майстра технiчноi дiльницi Корж Т.О.

з 06.04,2020 по 09.04.2020рD

(дата початку огляду) (лата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Иорданська,l-А
i встановила таке:
1. Житловий булинок, загальна площа якого становить l7038,9 кв. м, кiлькiсть
квартир-217 штук.
На прибудинковiй територii розмiщено дитячий майданчик.

(перелiк елементiв благоl,строю)

2. Технiчний стан житлового будипку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду житлового булинку ]ф 1-А по вул. Йорданськiй,

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувzLпьних конструкцiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу територiю.
п и цьом виявлено:

Висновок про технiчний стан
елемента (KoHcTpyKuii) булинку

ПримiткаNs
зlл

найменчвання елемента
(KoHcTpyKuii) булилlку

1 Фундаменти

2

J стlни

Фасади

В задовiльному cTaHi

В задовi,цьноr.Iу cTaHi

В задовi Jlыlомч cTatI!

4 Герметизованi стики Потребують поточного peмo}lTy

Пiдлога В задовiльнолtу cTaHi5

6 Покрiвля В задовiльному cTaHi

,7 Водостоки В задовiльному cTaHi

8 Сходовi клiтки, схilловi марпri Потребують капiтального ремонту

I



9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i лолжiй)

В задовiльному cTaHi

Смiтгепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Потребус замiни шибери

11 Смiтгезбiрнi камери
(водопровiл)

В задовi,tьноrt1, с I aHi

l2 BiKHa

lBepi

Потребують замiни в 2 пiд

13 Потребують замiни та встановлення
на сходових tстiтинах

\4 Вхiднi групи Щругий вихiд потребус поточного
ремонту

15 Козирки вхiлних груп В задовiльному cTaHi

16 Елекгрообладнання (щитова,
мережi, будинкове освiт.llення)

Потребус поточного ремонту

|,7 Лiфти (машиннi примiщення. дверi
машинних примiщень)

По,гребують заr.riни

18 Системи центрального опtL,Iення В заловi;tьнtltttу с ганi
В задовi:rьнtlrt1, cr aHi
В задовiльному cTaHi

19 Системи гарячого водопостачанIut
Системи холодного
водопостачання i каналiзацii

20

21 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфа.l-tьтове

покритгя)

Асфапьтове гIокриття потребуе
капiтапьного peNroHTy

22 ,Щrrгячий майданчик (обладнання
дитячих маЙданчикiв)

В задовiльному caHiTapHo-
технiчному cTaHi потребують замiни
та доукомплектування сучасними
е.iIементамил

Висновки Koмicii: технiчний стан житлового будинку по вул.
тадитячого майданчика задовiльний.

Иорданська, 1-А,

житловий будинок придатний до експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод 2020р.
(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацiТ жилого

булинку у наступний перiод)

Голова Koмicii: головний iнженер ОД-50l Шумiк Л.I.

Члени KoMicii: iнженер 1-i категорii /2l- шембель т.м.

Майстер технiчноiдiльницi Корж Т.О.

,,Щата огляду <09> квiтня 2020р.
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