
Акт
загального огляду жилого булинку,

розташованого за адресою: вул. Иорланська 22

Сорочинська Т.В.
(П.LП, майстра)

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

од-501
(назва виконавця послуг)
Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Шумiк Л.I.,
iнженера з органiзацii експлуатацii та ремонту l -i категорii Шембель Т,М.,
майстра технiчноi дiльницi Сорочинськоi Т.В.

з l0,03.2020p. по 13.03.2020р.
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Иорданська 22
i встановила таке:
1. Житловий будинок, загшIьна площа якого становить 8045,60 кв. м, кiлькiсть
квартир - 140
На прибудинковiй територii розмiщено дитячий майданчик

(перелiк елеменr,i в б,,lагоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та йоrо прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку liф 22 по 

"ул. 
Йорланська комiсiя

перевiрила стан несучих та огороджувыIьних конструкчiй, зовнiшнi та внутрiшнi
стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi., системи ЦО, ГВП, ХВП,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу
територiю.

и цьо виявлено:
N9

з/п
Найменування елемента
(конструкцii) булинку

Висновок про технiчний стан
елемента (KoHcTpyKuii) булинку

Примiтка

l Фундамент Потребус ремонту вiдмос,гка
2 Фасад В заllовiлыlому cTaHi
3 Стiни В заловiльному cTaHi
4 Стики Поrребують Ilо,гочного ремонту
5 Пiд.ltога В задовiльному cTaHi
6 Покрiвrrя I [отребукrгь капiт&-lьного ремонту
,7 Водостоки Потребують поточного ремонту

lJ Сходовi юriтки, сходовi маршi В задовiльноrt1, cTaHi
9 Бапкони, лоджii. ганки

(огородження балконiв i
лолжiй)

В задовi.Iьноrt1, с ганi

10 Смiтгспроводи (клапани, Поrребують запtiни шибери

I

I



стовбури, шибери)
11 Смiтгезбiрнi камери

(водопровiд)
В заловiльному с,ганi

I2 В iKrra Потребують замiни
lз ,Щверi В задовi.ltьному cTaHi

|4 Вхiднi групи Потребують поточного ремонту
15 Козирки вхiдllих гругr В задовiльному cTaHi
16 Е,-tекгрооб.llадtrання (пlи гова.

ltcpeяti. бl,динкове освi,г;lеl tltя)
Електроtцитова та е-rIектромережа
rrотребують капiтатыrого ремонту
Працюють в tIacпopт1toMy релtимi|,7 Лiфти (машиннi примiщення.

дверi машинних примiщень)
18 Системи центрального

опа.,,IенюI

Потребують капiтапьного ремонту

19 Системи гарячого
водопостачання

Потрсбую,гь капir,апьного pe\roHTy

20 Системи холодного
водопостачання i кана"riзацii

Потребують капiталыtого ремонту

2\ Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

В задовi,:rьнопtу cTaHi,

В за. toBi.rbHort1 caHir арно-
r,ехнiчному cTaHi, потребуе
лоукомплеюування сучасними
елементами

22 .Щитячий майданчик
(обладнання дитячих
майданчикiв)

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по
вул. Йорданс ька 22, дитячий майданчик - задовiльний.
Житловий булинок придатний до експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод 2020р.

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
бу.Itи нк1 у настуrtний перiол)

Голова Koмicii: головний iнженер ОД-50l

Члени KoMicii: iнженер l -i категорii

Майстер технiчноi дiльницi

Щата оглялу <lЗ > березня 2020р.
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Шчмiк Л.I.

рочинська Т.В.
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Шембель Т,М.


