Акт
загального

огляду жилоfо булинку,
розташованого за адресою: вул. Иорданська 24

Сорочинеька Т.В.
(П.LП. майстра)

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

од-50t

(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 l 0.03.2020р.
(дата початку

по

огляду)

l

З.03.2020р.

(лата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Йорданська 24
i встановила таке:
1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 8988,10 кв. м, кiлькiсть
квартир - 144
На прибудинковiй територii розмiщено дитячий майданчик
(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилоrо булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Np 24 по вул. Йорланська комiсiя
перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi

стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу. BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу

територiю.
и цьо
виявлено:
Nq

з/п
1

2
3

4

)
6
1

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) булинку
В задовiльному cTaHi
В задовiльному cTaHi
В заловi.тыIому cTatti
По,гребують поточного ремонту
В задовiльному cTaHi
В задовiльношtу cTaHi

Найменування елемента
(KoHcTpyKuii) будинку
Фундамент
Фасад

Стiни
Стики
Пiдлога
Покрiвля
Водостоки

I
I

8

9

Сходовi юtiтttи, схtl,,цсlвi Maptlli
Балкони, лоджii. ганки
(огородженrrя балконiв i лолжiй)

Io грсбr,ю,гь

IIо,lочного ре\lоIIт),

В заловiльному cTaHi
В за,,lовiльному cTaHi

Примiтка

I

l0
11

Смiттспроводи (клапани,
стовбури, шибери)
Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)
BiKHa

Потребують замiни шибери

В задовiльнолл1, cTaHi

Щверi

Потребують заrriни
В задовiльному cTaHi

l4

Вхiднi групи

Потребують поточного ремонту

l5

Козирки вхiдних груп
Елекгрообладнанlrя ( щитова,
мережi, будинкове освiтлення)
Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)
Системи центрzIльного опаIення
Системи гарячого

Потребують поточного ремонту
Елекгрощитова та електромережi
поrребують капiтапьного ремоrrry
Працюють в паспортному реlltимi

|2

lз

16
1,7

18
19

водопостачаннJI
20
21

22

системи холодного
водопостачання i каналiзацii
Прибулинкова тери,горiя
(благоустрiй, асфаль,Iове
покриття)
!ит ячий майданчик ( обладнання
дитячих майданчикiв)

Гlотребують каrt iгацьного ремонту
Потребують капiтапьного ремонту
Потребують капiгапьного ремонту

В задовiльному cTaHi
В задовiльному caHiTapHoтехнiчному cTaHi, лотребуе замiни
елементiв та доукомплектуванIuI
сучасними елементами

Висновки Koмicii: технiчний стан житлового будинку по
вул. Йорданс ька24,дитячий майданчик - задовiльний.
Житловий будинок придатний до експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод 2020р
(ouiHKa технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у нас,гупний перiо.л)

Голова Koмicii: головний iнженер ОД-50l
Члени KoMicii: iнженер 1-i категорii

Майстер технiчноi дiльницi
.Щата

огляду <lЗ > березня2020р.

Шумiк Л.I.
/{Z

Шембель Т.М.

Сорочинська Т.В.

