
Акт
загального огляду жилого булинку,

розташованого за адресою: вул. Иорланська 18

Сорочицсьда Т.В.
(П.I.П. майстра)

КП кКеруюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського раЙону м. Ки€ва),

од-501
(назва виконавця послуг)
Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у склалi: головного iнженера Шумiк Л,I.,
iнженера з органiзачii експлуатацiТ та ремонту l -i категорii Шембель Т.М.,
майстра технiчноТ дiльницi СорочинськоТ Т.В.

з 01.10,2020p. по 06.10.2020p.
(лата початку огляду) (дата завершення огляду)

провели огляд житлового будинку за адресою: ByJl. Иорланська 18

i встановила таке:
1. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 7887,20 кв. м, кiлькiсть
квартир- 140
На прибулинковiй територii розмiщено 2 дитячих майданчики

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибулинковоI територIi:
Пiд час проведення огляду житлового булинку Nc l8 на вул. Иорданська

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй,, зовнiшнi та
BHyTpimHi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу
територiю.
гI и цьом виявлено:
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зlп
Найменування елемента
(конструкцii) булинку

l Фундаменти Потребують капiта.,tьного perloHT),

В задовiльному cTaHi
вlлI1,1остки

2 Фасади

Стiни В задовiльному cTaHi3

]

5

В задовiльному cTaHi

В заловiльному cTaHi

6

Стики

Iliдrога

Покрiвля В задовiльному cTaHi
,7

Потребую,гь кап iтал ьного ремонту
2-4 пiд.

Водостоки Потребують поточного ремонту

CxoioBi клiтки. сходtlвi ir.raprIl i8



9 Ба,,lкони, лоджii. ганки
(огородження балконiв i
лоджiй

В задовiльному cTaHi

l0 Смiттспроводи (клапани.
и)стовб и, шибе

Потребують замiни шибери

ll Смiтrезбiрнi камери
водоп овiд)

В задовiльному cTaHi

|2 E}iKHa В задовiльному cTaHi

lз !Bepi Потребують замiни виходу на
I I() lBjlK)

l1 Вхiлнi групи Потребують ремонт1 2-4 пi:
l5 Козирки вхiдних груп В задовiльному с,ганi
lб еrгрообладнання (щитова,

мережi, булинкове освiт,тення)

Ел ектрощитова в задовiльному
cTaHi. Електромережi потребують
капlтilJ.Iьного е N,t ot{

[l"I

|7 ти (машиннi примiщення,лiф
имiшеньдве l машинних п

рацюють в паспортному режимiIl

l8 системи центрaшьного
опаqення

отребують капiтал ьного ремонту

l9 Системи гарячого
водопостачання

отребують капiталыtого ремонтуII

20 Системи холодного
водопостачання i канмiза цii

отребують капiтального ремонтуп

2l ь,tове п()кр}ll.гя llo гребr,с,
капlтального ремонту

асфал

22

Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове

,.Щитячi майданчики
(обладнання дитячих

II() иття

майданчикiв

В задовiльному caHiTapHo-
технiчному cTaHi

Висновки KoMicii: TexHi
дитячих майданчикiв - з

чний стан житлового б
адовiльн ий.

удинку на вул. Иорланська 18,

ЖитловиЙ будинок придатниЙ до експлуатацii в осiнньо-зимовий перiод 2020-
202lpp.
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Шумiк Л.I.

LIlембе:rь Т.М.

flaTa огляду <06 > жовтня 2020р.

Сорочинська Т.В

гI


