
Акт
загаJrьного огJIяду жилого булинку,

розтаulованого за алресою: вул. Иорланська 24

Соrrочпнська Т.В.
(П.I.П, майстра)

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

од-50l
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Шумiк Л.I.,
iнженера з органiзаuii експлуатацii та ремонту l -i категорiТ Шембель Т.М.,
майстра технiчноТ дiльницi Сорочинськоi Т.В.

з 01.10.2020p по 0б.l0.2020р.
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провели огляд житлового будинку за адресою: вул. Йорланська 24
i встановила таке:
l. Житловий будинок, заг€Lпьна площа якого становить 8988,10 кв. м, кiлькiсть
квартир - 144
На прибудинковiй територii розмiщено дитячий майданчик

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення оi,ляllу жилого булинку NIr 24 на вул. Иорланська комiсiя

перевiрила стан несучих та огороджув€Lпьних конструкuiй, зовнiшнi та внутрiшнi
стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу. BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП' ХВП,
каналiзацiI, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу
територiю.
п и llbo\{ ви я влено:

IlplrrliT каNs
зlл

Найменування e.leMeH,l,a
(конструкцii) булинку

Висновок про ,t,ехнiчний cтaH
елемента (KoHcTpyKuiT) булинку

Фундамент В задовiльному cTaHil
1 Фасад В задовiльному cTaHi
)

1

Стiни
Стики

В задовiльному cTaHi
Потребують поточн()го ремонту

Пiдлога В задовiльному cTaHi
6 Покрiвля Потребують поточного ремонту
1 Волос,r,окrt Потребують поточного ремонту

1] Сходовi клiтки, сходовi маршi Потребують кап iTiut ьнсlго peNloHT},

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

Ганки потребують поточного
ремонту

(перелiк елементiв благоустрою)
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ll Смiтгсзбiрнi камери
водоп l]l

В задовiльному cTaHi

12 BiKHa II еб ють замiниIj !Bepi В задовiльному cTaHi

I.1 Вхiлнi групи
ують поточного ремонтуПотреб

l5 Кози ки вхlдних Il IIо поточIlого \1оеб
lб екгрообладнання (щитова,Ел

iтлення)i.б динкове осts\I
ектрощитова та електромережi

ють капlтального
Ел

e}IoHlIo еб
l7 ти (машиннi примiщення.

имlщень
лiф
JBe l машинних п

рацююl,ь в паспортному режимiII

системи це alльного опмення Пот емон() ють капlтал ьногоl9 Системи гарячого
водопостачання ують капiтального ремонlуПотреб

20 Системи холодного
водопостачання i кан а.Ilзацll

ують капlтarльного ремонтуПотреб

2| рибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
lIo ит,I я

п аlы ове покриття (l ротуар )
потребуе капiтапьного ремонту

Асф

22 итячий майданчик (обладнання
литячих майданчикiв)
д задовlльному caHiTapHo-

технlчному cTaHi, потребуе замiни
елементlв

ts

Смiтгепроводи (клапани. Поr,ребують замiни шибери
с,говб и, шибе tl

Висновки KoMicii:
вул. Йорланська 24
Житловий будинок
202lp.

(оцiнка технiчноЙ

технiчний .ruH ж".пБого будинку на
, дитячий майданчик - задовiльний
tlридатний до експлуатацii в осiнньо-зимовий перiод 2020-

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-50l

Члени KoMicii: iнженер l-i категорi

стану, висновок про готовнiсть
булинку у наступний перiол

до експлуатацii жилого
)

Шумiк Л.I.

Шембель l'.М.

Сорочинська Т.В.

;"* i
Майстер технiчноi дiльн

!ата огляду <06> жовтня 2020р
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