
Акт
загального огляду жилого булинку,

розташованого за адресою: вул. Иорланська 22

Сорочинська Т.В.

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Ки€ва),

од-501
(назва виконавця послуг)
М", що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головноI,о iнженера Шумiк Л.I..'
iнженера з органiзачii ексгlлуатацii та ремонту l-i категорii [[Iембель Т.М.,
майстра технiчноi дiльницi Сорочинськоi'f.В.

з 06.10.2020р. IIо 06. 10,2020р.
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провели огляд житлового будинку за адресою: вул. Йорланська 22
i встановила таке:
1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 8045,60 кв. м, кiлькiсть
квартир- 140
На прибулинковiй територii розмiщено дитячий майданчик

2. Технiчний стан жплого булинку та його прибудинковоi територii:

_ Пiд час проведення огляду житлового жилого булинку Nч 22 на вул.
Иорданська комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй,
зовнiшнi та внутрiшнi стiни. стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи I(O,
ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик r,a

прилеглу територiю.
п и цьом виявлено:

Балкони, лоджii, ганки
(огоролження балконiв i
лоджiй)

Jю
зlп

Найменування елемента
(KoHcTpyKr_rii) булинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкчiТ) булинку

l lрилriTKa

1 ФУндамент Потребус рсмонту вiдпtостка
2

з Стiни
В задовiльному с,ганi
В задовiльному cTaHi

1 Потребують поточного ремонту
5

6

7 Водtrстоки

ПiдIога
Покрiвля

fIотребують поточного ремонту

у_9В задовiльном Tal ll

8 Сходовi клiтки, сходовi маршi Потребуrоть поточноI,о ремонl,у
9 В задовiльному cTaHi

(П.I.П. майстра)

(перелiк елементiв благоустрою)

Фасад

Стики

В задоrЦLцgцу_!,,uL



t0 Смiтrспроволи (клапани.
стовб и. шибе и)

Потребують замiни шибери

1l Смiттсзбiрнi камери
водоп овlд

В задовiльному cTaHi

12 BiKHa Потребl,ють заrriни
В задовiльному,станilз fiBepi

l,+ Вхiднi г lllI Потребують поточного peMoнfy

l5 Козирки вхiдних груп В задовiльном с laIIl

lб Елекгрообладнання ( щитова.
мережi. будинкове освiтлення)

|,7 Лiфти (машиннi примiщення.
двсрi машинних приплiщень)

Працюють в паспортному режимI

l8 Системи центрtlльного
опilлення

В задовiльному cTaHi

Системи гарячого
водопостачання

В задовiльному cTaHi

системи холодного
водопостачання i кана,riзацii

В задовiльномl,станi

2l Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покритгя)

В задовiльному cTaHi.

22 .Щитячий майданчик
(обладнання дитячих
майданчикiв)

В задовiльному caHiTapHo-
технiчному cTaHi

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку на вул. Иорданська 22,

дитячий майданчик - задовiльний.
Житловий булинок придатний до експлуатацii в осiнньо-зимовий перiол 2020-

202 1р.р.
(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого

булинку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер () 50l

Члени KoMicii: iнженер l-i Шембель Т.М.
о.т
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Майстер технiчноi н

!ата огляду <06> жовтня 202

Сорочинська Т.В.
а

./

Електрощитова та еJlектромережа
потребують капiтit,lьного ремонту

l9

20

Шумiк Л.I.


