
Акт
загального огляду житлового будинку,

розташованОго за адресоЮ: вул. Иорланська, l-A

(It,1.1L Ntайстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житловогО фонду Оболонського райоrrу м. Кисва>>,

од-50l
(назва виконавця послуг)

Ми, щО нижче пiдпиСалися, комiсiя у складi: головного iнженера Шумiк Л,I.l}

iнженера з органiзаltii експлуатацii та ремонту l -i категорii II-Iембель Т.М.,

майстра технiчноi дiльниui Корж Т.О.

з 07.0 9.2020р. по l 1.09.2020p

(дата початку огляду) (дата завершення оглялу)

провели огляд житлового будинку за адресою: oyn. йорлuп.ька,l-А
i встановила таке:
l. ЖитловиЙ будинок, загчшьна площа якого становить 17038'9 кв. м, кiлькiсть

квартир - 21 7.

На прибулинковiй територii розмlщ€но дитячии маиданчик.
(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан житлового будинку та його прибудинковоi те.риторii:

Пiд час проведення огляду житлового булинку N9 l-Д на вул. Иорланськiй,

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувадьних конструкчiй,, зовнiпlнi та

внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоЦ, BiKHa, дверi, системи цо, гвп, хвп,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу територiю.

Il и цьом виявлено:
исновок про

,гехнlчнии стан
елемента (Kol] cTpyKuii) будиrrку

В задовiльному с,ганi

)ф
зlп

Егай ме н vBa н ня ел е м е нта
(конструкцii) булинку

Примiтка

В задовiльному cTaHil Фундаменти

2 асади задовlльному cTaHl

з TI ни задовlльному cTaHl

4 ерметизованl стики отре ують поточного ремонту

5 ТППлоm ЗД/lОВlJllrНОМУ С'tДН l

6 Покрiвля

7 Водостоки В задовiльному cTaHi

Корж Т.О.

в



8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Потребують капiтального

ремонту

9 Балкони, лоджiТ, ганки
(огородженrrя балконiв i

лоджiй)

В задовiльному cTaHi

l0 Смiттепроводи (клапани.,

стовбури, шибери)
ГIотребуе замiни шибери

ll CMiTTe збiрнi камери
(водопровiл)

В задовiльному cTaHi

|2 Bi кна Потребують замiни в 2 пiд

lз ffBepi Потребують замiни та
встановлення на схоловiй клiтинi

l4 Потребус поточного ремонту 3 пiл
д гии вихlд

Козирки вхiлних груп В задовiльному cTaHil5

16 Електрообладнання (щитова,
мережi, будинкове
освiтлення)

Потребус поточного ремонту

|7 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Потребують замiни

l8 Системи центрального
опчLпення

В задовiльному cTaHi

l9 Системи гарячого
водопостачання

В задовiльному cTaHi

Системи холодного
водопостачання i каналiзацii

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi2| Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

22 .Щитячий майданчик
(обладнання дитячих
майданчикiв) замlни с часними елсмен,I,ами

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку на вул. Иорданська, l-A,
та дитячого майданчика задовiльний.
житловий бчдинок придатний до експлуатацiТ в осiнньо-зимовий перiол 2020-2021р.р.

(очiнка технiчного стану. висновок про готовнiсть до експлуатацiТ жилого

Голова KoMicii: головний iнженер Ol| Шумiк Л.|.

Члени KoMicii: iнженер l-i катего [IIембель Т.М.

Майстер технiчноiдiльн

-50l

Корж Т.О.

Вхiлнi групи

20

В задовiльному caHiTapHo-
технiчному cTaHi, потребують

булинку у наступний перiол)

Щата огляду <1l> вересня 2020р.


