
Акт
загального огляду жилого булинку,

розташованого за адресою: вул. Иорланська I4

Юрець Т.В.

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

од-501
(назва виконавця ltсlс;lуг)

Ми' що нижче пiдписалися, комiсiя у склаlti: головного iнженера Шумiк Л.I.,,

iнженера з органiзачii експлуатацiТ та ремонту 1 -i категорiТ Шембель ТМ.'
майстер технiчноi дiльниui Юреuь Т.В.

з 05.10,2020p. по 09. l0.2020p.
(лата початку оглялу) (лата завершення огляду)

провели огляд житлового будинку за адресою: вул. Иорданська 14

i встановила таке:
1. Житловий булинок, загальна площа якого становить 8684,З0 кв. м, кiлькiсть
квартир - l44
На прибудинковiй територii розмiLLlено ди,гячий май/lанчик

(перелiк елементi в благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибулинковоi територii:.
Пiд час проведення оIпяду житлового булинку ЛЪ l4 rra вул. Иорданська

комiсiя перевiрила стан несучих та огоро/lжува_II ьних конструкчiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, лверi, системи ЦО, ГВП, XBll,
каналiзацii, лiфти, електрообладнаrlrlя, дитячий майданчик та прилеглу територilо.
п и цьом виявлено:

Потребчс Ilоточtlоl,о peNloH,l,y

Потребують поточ ного ремонту

N9

з/л
l Фу нлапtеl t,1,1l

Фасади

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

Пришriтка

,,)

J

.{

В задовi;l ьнrrму с,ган i

Потребують потоllного ремонту,

В заловi,-tьному cTaHiIliд_;rога

Стики

6 Покрiвля

Водостоки

8 Сходовi клiтки. сходовi
маршi

I Io гребl кl r ь капirа'ltьного рс\lоIIт}

(П.I.П. майстра)

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) будинку

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Стiни

7



9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджiй)

l0 Смiтгспроволи (клапани.
стовбури, шибери)

Потребують замiни шибери

ll Смiтгезбiрнi камери
(волопровiд)

l2 BiKHa Потребують замiни 1,2.3 пiд

lз {Bepi Потребують замiни виходу на
покр iвл ю

l4 Вхiлнi групи Потребують поточного ремонту
l5 Козирки вхiдних груп Потребують поточного ремонту

Електрообладнання (щитова,
мережi', будинкове
освiтлення)

Елек,t,рощитова r,a слектромережi
потребують капiтального ремонту

1,7 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщеrrь)

Працюють в паспортному режимi

Потребують капiтального ремонтуl8 Системи центрiLпьного
опilлення

l9 Системи гарячого
водопостачання

Потребують капi,гального ремонту

20 Системи холодного
водопостачання i кана-riзацii

Потребують капiтшI ьного ремонту

Асфальтове покриття потребус
капiтального ремонту

2l Прибулинкова r,сриторiя
(благоустрiй. асфальтове
покритrя)

22 ,.Щитячий майданчик
(обладнання дитячих
майданчикiв)

В задовiльному санiтарно-технiчному
cTaHi

Висновки комiсii: технiчний стан житлового будинку на вул. Иорланська l4,
дитячий майданчик - задовiльний.
Житловий будинок придатний до експлуатацii в осiнньо-зимовий перiол 2020-

2021р.р.
(оцiнка технiчного стану. висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого

булинку у наступний перiол)

Голова KoMiciT: головний iнженер IlIvMiK Л.I

Члени KoMicii: iнженер l-i ка Шембе.lIь Т.М

Майстер технiчноi д

flaTa огляду <09> жовтня 2020р.

Юречь Т.В

Ганки потребують поточного ремонту

В задовiльному cTaHi

lб


