
Акт
загального огляду житлового булинку,

розташованого за адресою: вул. Иорланська, 9-В

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

од_501
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Шумiк Л.I.,
iнженера з органiзаuii експлуатацii та ремонту l -i категорii Шембель Т.М.,
майстра технiчноi дiльничi Корж Т.О.

з 06.04.2020р по 09.04.2020р
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огJuIд жилого булинку за адресою: вул. Иорданська, 9-В
i встановила таке:
l. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить ]627кв. м, кiлькiсть
квартир - 108 штук.
на прибудинковiй територii розмiщено дитячий та спортивний майданчики.

(перелiк e.,]eMeHTiB благоустрою)

2. Технiчний стан житлового будинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду житлового булинку Jф 9-В по вул. Йорданськiй,

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджув€Lпьних конструкцiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю,, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий, спортивний майданчики та
прилеглу територiю.
п и цьоIvI виявлено:
Ns
з/п

Найменування ejle]!leHTa
(конструкцii) будиrrrtу

Висновок про технiчний с,ган

еJеr.lен,га (конструкцii) булинку
Примiтка

l Фундаменти В задовiльному cTaHi

2, Фасади l} задовiльном1, cTatti

3 Стiни [} за,{овi.tьноrr1 с,I,агri

4 Герметизованi стики [Iоrребуе поточного ремонту

5 Пiдлога l} заловiльнопrу с,гаrri

6 Покрiвля I Iоrребус поточного ремонту

,7 Водостоки Потребують поточного ремонту
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8 Сходовi клiтки, сходовi маршi Потребують капiTa.,T ьного
ремонту

9 Быlкони, лодлсii. ганки
(огородлtення балконiв i лоджiй)

В задовiльному cTaHi

10 Смiттспроводи (к.папани, стовбури,
шибери)

Потребують замiни шrибери

11 Смiтгезбiрнi камери
(водопровiл)
BiKHa

В задовi.,Iьнопrу cTarti

11 Потребують замiни

\2 !Bepi В задовiльному cTaHi

lз Вхiднi групи В задовi.,lьном}, cTaHi

14 Козирки вхiдних груп В заловi.;tьному cTaHi

15 Елекгрообладнання (щитова,
мережi, будинкове освiтлення)

В задовiльному cTaHi

Працюють в паспортному
режимi

lб Лiфти (машиннi примiщення, лверi
машинних примiцень)

|,7 Системи центрального опаrlення

Системи гарячого водопостачання

Потребують капiта,тьного
ремонту

ГIотребують капiтzuIьного
ремонту

l8

l9 Системи холодного водопостачання
i кана.lliзацii

Потребують капiтального
ремонту

|,7 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфа..tьтове покритгя)

В задовiльному cTaHi

18 [итячий та спортивний майданчики
(обладнанrrя дитячих майданчикiв)

В задовiльном1 caHiTapHo-
технiчнолtу стагri. Потребуе
доукомп.гIектування сучасними
елементами.

Висновки Koмicii: технiчний стан житлового будинку по вул. Иорланська,9-В,
дитячого та спортивного майданчика - задовiльний.
Житловий будинок придатний до експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод 2020р.

(ouiHKa технiчного стану. висновок про готовнiсть до експ атацll жилого
бу,,1инку l, нас lупний rrcpio

Голова Koмicii: головний iнженер ОД-50l l

Члени KoMicii: iнженер 1 -i категорii

Майстер технiчноi дiльницi
l\

Шумiк Л.I.

Шембель Т,М.

.Щата огляду <09> квiтня 2020р.

Корж Т.О.
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