
Акт
загального огляду жилого булинку,

розташованого за адресою: вул. Иорланська 14

Юрець Т.В.
(П.I.П. майстра)

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

од-501
(назва виконавця rIослуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Шумiк Л.I.,
iнженера з органiзацii експлуатацii та ремонту l -i категорii Шембель ТМ.,
майстера технiчноi дiльницi Юрець Т.В.

з З0.03,2020 по 02.04.2020
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Иорданська 14

i встановила таке:
1. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 8684,30 кв. м, кiлькiсть
квартир- l44
На прибудинковiй територii розмiщено дитячий майданчик

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоТ територiТ:
Пiд час проведення огляду жилого булинку ,ф l4 по вул. Иорланська комiсiя

перевiрила стан несr{их та огороджуваJIьних конструкчiй, зовнiшнi та внутрiшнi
стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry. BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii,
лiфти, електрообладнання , дитячий майданчик та прилеглу територiю.
п и цьом виявJено:
Np

зllл
Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) булинку

1 Фундаменти В задовiльному cTaHi

2 Фасади В задовiльному cTaIti

Стiни В задовiльному cTaHi

4 Стики Потребують поточIIого ремонту

5 Пiдлога В задовiльному cTaHi

В задовiльноiиу cTaHi6 Покрiвля

7 Водостоки Потребують поточного pe}toнTy

8 Сходовi rоriтки, сходовi
маршi

Потребують капiта,rьного ре,lонц,

(пере;riк е-цемент,iв б;lаI,оус l poto)

При м iTKa

J



9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження ба;rконiв i
лоджiй)

I} задовiльному cTaHi

10 Смiтгспроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Потребують замiни шибери

11 Смiттезбiрнi камери
(водопро вiл)
BiKHa

В задовiльному cTaHi

Потребують залriни l ,2,3 пiд\2

13 !Bepi IJ задовi,lыtомл, с ганi

l4 Вхiлrri групи Потребують поточного ремонту
15 Козирки вхiдних груrI Потребують поточного ремонту

lб Елекгрообладнання ( щитова,
мережi, будинкове
освiтлення)

Е",rекгроцитова та елекrромережi
потребують капiта,тьного ремонту

|7 Лiфти (машиннi примiщення.
дверi машинних примiщень)

l Iрацюють в пасllортному режимi

Потребують капiгапьного ремонту18 Системи центрtIльного
опаленнJI

19 Системи гарячого
водопостачання

Потребують поточного ремонту

20 Системи холодного
водопостачання i канаriзацii

I-Iотребують капi,га.тьного ремонту

2| Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покритгя)

Асфальтове покриття потребус
капiтального ремонту

22 !итячий майданчик
(облалнання дитячих
майданчикiв)

В задовiльному санiтарно-технiчному
cTaHi. потребус заviни елепtентiв та
доукомплектування сучасними
елементами

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по
вул. Йорланська l4, дитячий майданчик - задовiльний.
Житловий булинок придатний до експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод 2020р.

(оцiнка технiчного стан). висновок про готовнiсть .]о експлуа,гацiТ жилого
бl:инку r насrl пний llepio.r)

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

Члени KoMicii: iнженер l-i категорii Шембель Т.М.
!

Майстер технiчноi дi.цьницi Юречь Т.В

.Щата огляду <02> квiтня 2020р.
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