Акт

загального огляду я{илого_буди н ку,
розташованого за адресою: вул. Иорданська 18-А

Сорочинська 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 пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Шумiк Л.L,
iнженера з органiзацii експлуатацii та ремонту l -i категорii Шембель Т.М.,
майстра технiчноi дiльницi Сорочинськоi Т.В.

по

з 10.03.2020р.
(лата початку огляду)

13.0З.2020р.

(лата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Йорланська l8-A
i встановила таке:
l. Житловий будинок, загальна площа якого становить l3359,80 кв. м,
кiлькiсть квартир - 216
На прибудинковiй територii розмiцено 2 дитячих та 2 спортивних майданчика
(перелiк елементiв благоустрою)

Технiчний стан жилого булинку та його прибулинковоТ територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Л9 l8-A по вул. Йордан.ьпu
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, лверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий, спортивний майданчики та
2.

прилеглу територiю.
п и цьо виявлено:
Ns
з/п

l

2
э
4
5

6
7

Найменування елемента
конс
ll б .rlиIl
Фундаменти
Фасади

Висновок про r,ехнiчttий cTatt
о н с l}r} li Il )эу д tl IlK\
e,IIe]\leH га
В заловi;lьitому, с t,aHi
В задовi.-tьнолt с,ганl

Стiни
Стики
Пiдлога

В

Примiтка

задовi-,tьноlчIу cTaHi

1-Iотребують поточного ремонту
В задовiльному cтaHi
Потребуе капiтаT ьноr,о ремонту

Поttрiвля
Водостоки

Потребують поточного ремонту
I

8

Сходовi клiтки, сходовi
маршi

9

Ба.,ткони, лод>ltii, гаtrки

(огородження балконiв i
лоджiй)

Потребують капiтального ремонту
1-6 пiд.
В задовiльному c,t,aHi
I

I

I

I

l2

Смiттепрово;lи (юIаIlани.
стовбури. шибери)
Смiтгезбiрнi камери
(водопровiд)
BiKHa

1з

lBepi

10
11

l1o гребують заrtiни шибери

Потребують peMorlTy 1-6 пiл

В заловi;Iьному cTalri
В задовiльному cTaHi
I

|4

Вхiлнi групи

Потребують поточного ремонту

15

Козирки вхiдних груп

16

Електообладнанrrя (щитова.
Mepelti. будинкове
освiтлення)
Лiфти (машиннi примiпlення.
дверi машинних примiцеrrь)
Системи цен,граJIьноl,о

Потребують поточного ремонту
2,4.5 пiд.
Елекгрощитова та елек,тромережi
потребують капiтапьного ремонту

|,7

18

IIрацюють в паспортl{о\t), реиtимi
Г[отребують I]оточноI,о рсмонту

опалення

Системи гарячого
водопостачання
Системи холодного
водопостачання i канацiзацii
Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покритгя)
.Щитячi та спортивнi
майданчики (обладнання
майданчикiв)

19

20
21

22

I

Потребують поточного ремонту

I

Потребують поточного ремонту
]

В задовiльному cTaHi

В задовiльномч caHiTapHoтехнiчному cT,aHi. потрсбуе замlни
еlrепtентiв,га доукомIuIектування
сучасними елемеIIтами

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по
вул. Йорданська l8-A, дитячих та спортивних майданчикiв - задовiльний
Житловий будинок придатний до експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод 2020 рр.
(ошiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до ексttлуатацii жилого
бlrинку у насгупний rlepio.r)
2

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-501
Члени KoMicii: iнженер 1-i категорii

Майстер технiчноi дiльницi

.Щата

огляду <13 > березня 2020р.

Шумiк Л.I.
.)."

Шембель Т.М,
Сорочинська Т.В.

