
Акт
загального огляду жилого_будинку,

розташованого за адресою: вул. Иорданська l8-д

Со Dочлl нська Т.В.
(П.I.П. майстра)

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

од-501

з 01.10.2020p.

(назва виконавця послуг)
Ми, що нижче пiдписа.ltися, комiсiя у складi: головного iнженера Шумiк Л.I.,
iнженера з органiзацiт експлуатацii та ремонту l -i категорii Шембель Т,м.,
майстра технiчноi дiльницi Сорочинськоi Т.В.

по 06.10.2020р,
(дата початку ог,ltяду) (лата завершення оt..rя.,t1,)

вул. Йорланська l8-Aпровели огляд житлового будинку за адресою:
l встановила таке:
1. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить lЗ359,80 кв. м,
кiлькiсть квартир - 2l б
На прибулинковiй територii розмiщено 2 дитячих та 2 спортивних майданчика

(перелiк елементiв благоустрою )

п и цьом виявлено:

2. ТехнiчниЙ стан жилого булинку та його п рибудинковоТ територii;
Пiд час проведення огляду житлового булинку м t8-A на вул. йорлu".rпu

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувЕUIьних конструкцiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa,, дверi, системи цо' гвп, хвп,
каналiзацiТ, лiфти, електрообладнанн я, дитячий, спортивний майданчики та
прилеглу територiю.

N9

з/п
Найменуванttя елемента
(KoHcTpyKuii) булинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конcrpyKuii) б1,1инку

I Ipltrl i-r,Ka

l a\{eIlTllФ
2 Фасади
J C,гirrIr

4 Стики
5

В задовiльнолt у с,ганi

В задовiльно a}ll

В задовiльнолt с,гаIIl

п еб lIоточно го peMoIrTy

6 Покрiвля Ilo сNl()llе() е капiтального
7 Водостоки

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Потребують поточного ремонту

Потребl,rо,гl, капiтал l,нtlго pc11()tIT),

9 Балкони, лодrкi'i, ганки
(огородження балконiв i
лоджtй

В задовiльному cTaHi

Пiдлога В задовiльному cTatti



l0 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Потребують заr.tiни шибери

Поrребуюr,ь peMoI I,I!,1l Слriтr,сзбiрнi каN{ери
водо овiд)

l2 BiKHa В задовiльно
1з [Bepi В задовiльному cTaHi

l4 Вхiднi групи Потребують поточного ремонту
l5 Козирки вхiдних груп Потребують tIоточ}lоI,о ре}lонт),
lб Елекгрообладнаrtня (щитова,

мережi, будинкове
освlтJIеIIня

Елекгрощитова та електромереrкi
потребують капiтального ремонту

|1 Лiфти (машиннi примiщення.
лв l машинних имiцень)

Працюють в паспортному релtиплi

18 Системи центрiLтьного
опалення

Потребують поточIIого ре]\tоIrгу

Потребують поточного ремонтуl9 Системи гарячого
водопостачанtUI

20 Системи холодного
водопостачання i каналiзацii

Потребують поточного ре]\1онту

21 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфаIьтове
IIо и,l,тя

Асфальтове покриl-гя (Tpol уар)
потребуе капiталыtого peNroH,l,),

22 .Щитячi та спортивнi
майданчики (обладнання
майданчикiв)

В задовiльному caHiTapHo-
технiчному cTaHi, потребуе замiни
елементiв та доукомплектування

сниl\tи еJеNtента}rи
Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку на
вул. Йорданська 18-А, дитячих та спортивних майданчикi
Житловий будинок придатний до експлуатацii в осiнньо-з
2021р.р.

в - задовiльний.
имовий перiод 2020-

(оuiнка TexHi чного с,гану, висновок про гоr,овнiсr,ь ;1о ексtтлуатацii жи,,tого
булинку у наступ н и й псрiол,1

Голова KoMicii: головний iнженер О

Члени KoMicii: iнженер 1-i кате

Майстер технiчноi дiл

Шумiк Л.I.

Шембель Т.М.

('орочинська Т.В.

,Щата огляду <06> жовтня 2020р.
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