
Акт
загальноfо огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: вул. Йорданська, 2-А

Кольга 0.I.
(П.l.П. майстра)

КП кКеруюча компанiя з обслуговування

*r.nouo.o фонлу Оболонського району м, Кисва>,

од_501
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Шумiк Л,L,

iпж"пера з органiзацii експлуатацii ,u р."о"ry l -Т категорii Шембель Т,М,,

майстра технiчноi дiльницi Кольги 0,I,

з l4.09 2020р. по 18.09.2020р.

(лата початку огляду) (дата завершення ог.пяду)

провели огляд житлового
i встановила таке:

будинку за адресою: вул. Йорланська, 2-А

1. Житловий будинок, заг€шьна площа якого становить |2422 кв, м,

кiлькiсть квартир - 2l5.
На прибудинковlи територ ll розмlщ ено дитячий майданчик.

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан житлового будинку та його прибулин KoBoi територii:

Пiд чаС проведення огляду житлового булинку Nч2-А на вул. Йорланськiй, комiсiя

перевlрила стан несуч их та огороджуваJIьних конструкцlи, зовнlшнl та внутрlшн1

стiни, стики, покрlвлю ., пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЩО, ГВП, хВП, каналiзацiТ,

лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу територlю,

п и цьо виявлено:
ПримiткаВисновок про технiчний стан

елемента (конструкчiТ) булинку
Ns
зlп

Найменування елемента
(KoHcTpyKuii) булинку

В задовiльному cTaHiФундаменти

задовlльному cтaнlасади

задовlльному cTaHlтlни

задовlльному cTaHlерметизованl стики

задовlльному cTaHlдлога5

задовlльному cTaHl
6 окрlвля

Потребують поточного ремонтуВодостоки,7

l



8 сходовi клiтки, сходовi ма шl В задовiльном cTaHl
9 Балкони, лоджii, ганки

(огородження балконiв i
лоджlй

В задовiльному cTaHi

l0 Смiттспроволи (клапани,
стовб и. шиб и

Потребуе замiни шибери

l1 Смiттезбiрнi камери
водоп вlд

В задовiльному cTaHi

l2 В iKHa задовlльномч cTaHl

Iз pl отре чс замlни пlд.

|4 хlднl групи задовlльному cтaHl

l5 озирки вхlдних груп задовlльному cтaнl

lб Електрообладнання (щиr.ова,
м жi, б динкове освiтлення

17 Лiфти (машиннi примiщення,,
две l машинних п имlщень

Працюють в паспортному режимi

l8 Системи центрального
опшIення

Потребують поточного ремонту

l9 Системи гарячого
водопостачання

Потребують капiтального ремонту

20 Системи холодного
водопостачання i каналiзацii

В задовiльному cTaHi

2\ Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
по иття

В задовiльному cTaHi

22 Щитячий майданчик
(облалнання)

В задовiльному caHiTapHo-
технiчному cTaHi. Потребуе
доукомплектування сучасними
елементами

впсновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку на вул. Иорданська, 2-А,
дитячого майданчика - задовiльний.
Житловий будинок придатний до експлуатацii в осiнньо-зимовий перiод 2020-202lp.

(оцiнка технlчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiод

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-501

Члени KoMiciI: iнженер 1-i категор

Майстер технiчноi дiльн }

Шембель'[.М.

Щата огляду < 18> вересня 2020 р),.,

Кольга 0.I

В задовiльному cTaHi

Шумiк Л.I.


