
Акт
загальноrо огляду жилого булинку,

розташованого за адресою: вул. Иорданська 1б

Юрець Т.В.
(П.I.П. майстра)

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

од-501
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписапися, комiсiя у складi: головного iнженера Шумiк Л.I.,
iнженера з органiзацii експлуатацii та ремонту 1-i категорii Шембель ТМ.,
майстера технiчноi дiльницi Юреuь Т.В.

з З0,03.2020р. по 02.04.2020р.

1

(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Иорданська lб
l встановила таке:

Житловий булинок, загальна площа якого становить 9067, 10 кв. м, кiлькiсть
квартир- l44
на прибудинковiй територii розмiшено дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)
2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:

Пiд час проведення огляду жилого булинку М lб по вул. Йорланська комiсiя
перевiрила стан несучих та огороджув€uIьних конструкчiй, зовнiшнi та внутрiшнi
стiни, стики, покрiвлю. пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання та прилеглу територiю.
п и цьом виявлено;
Ns
з/л

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про техltiчний стан елемента
(констру кцii) будинку.'

Припriтка

1 Фундаменти В задовiльному cTaHi

2 Фасади В задовi,,lьному cTaHi

4

Стiни

Стики

В задовiльному с,ганi

В задовiльному с,ганi

) Пiдлога В задовiльному с,ганi

6 Покрiв';rя Потребl,с поточIIоI,о ре}tоIгt\1

7 Водос,гокtl Потребують поточного частltоtsого
peMotll,y

J

I



8 Сходовi к.lliтки, сходовi
маршi

9 Батlкони, лоджii, ганки
(огородженrrя балконiв i
лолжiй)

В задовi.rьному cтaHi

l0 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Потребую,гь зап,tiни шибери

Потребуе вiдновлення водопостачання.
ремонту

11 Смiттсзбiрнi камери
(водопровiд)

\2 BiKHa Потребують замiни в3 пiд

/{Bepi В задовiльному с,галлi13

14 Вхiднi групи В задовiлыlому cTaHi

l5 Козирки вхiдних груrl В заловi,rьному cтaHi
16 Влектрообладнання (щитова,

MeperKi, будинкове
освiтлення)

Електрощитова та електромерелti
потребують капiта.пьного ремонту

1,] Лiфти (машиннi примiцення,
дверi машинних примiщень)

Працюють в пасlroртному рея<имi

Поrребую,гь капirа;lьного ремонту18 С истеми центра,,lьного
опаленшI

l9 Системи гарячого
водопостачання

Потребують капiтацьного ремонту

Потребують капir,апьного ремонтуСистеми холодного
водопостачання i KaHa"r iзацii

21 Прибулинкова територiя
(благоустрiй. асфа,l b,r ове
покритгя)

В задовiльному cT,aHi

22 {итячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

В задовiльному санiтарно-технiчному
cTaHi, потребуе замiни елементiв та
доукомплектуваIlня сучасними
елементами

Висновки Koмicii: технiчний стан житлового будинку по
вул. Йорданська 16, дитячий майданчик задовiльний
Житловий будинок придатний до експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод 2020р.

(очiнка технiчного стану. висновок про готовнiсть ло експлуатацii жилого
булинку 1, наступний перiол.1

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

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

Майстер технiчноi дiльницi

, Щата огляду <02> квiтня 2020

Юречь Т.В
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