
Акт
загального огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: вул. Иорданська, 4-А

Корж Т.О.
(П,l.П. малстра1

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

од-501
(назва виконавця послуг)

М", цо нижче пiдписмися, комiсiя у складi: головного iнженера Шумiк Л.I.,
iнженера з органiзацii експлуатацii та ремонту l-i категорii Шембель Т.м.,
майстра технiчноi дiльницi Корж Т.О.

з 07.09.2020р. по l 1.09.2020р
(дата початку огляду)

провели огляд житлового
i встановила таке:
l. Житловий булинок, загальна площа якого становить 7220 кв. м,
кiлькiсть квартир - 96.
На прибудинковiй теритоpii розмiщено дитячий майданчик.

(перелiк елементiв благоустрою)
2. Технiчний стан житлового будинку та його прибудинковоТ територii:

Пiд час проведення огляду житлового булинку Nl 4-А на вул. Йорланськiй,
комlсlя перев lрила стан несучих та огороджув€шьних конструкцiй, зовнiшнi та
внутрlшнl стlни, стики, покр lвлю, пlдлоry, BlKHa, дверl, системи цо, гвп, хвп,
каналiзацii, лiфти, електроо бладнання, дитячий майданчик та прилеглу територiю.
п и цьо виявлено:

(лата завершення огляду)

булинку за адресою: вул. Йорданська,4-Д

Ns
з/п

Найменування елемента
конс кцll динб

Висновок про технiчний стан
елемента (кон динккцii) б

Примiтка

Фундаменти В задовiльному cTaHi

асади задовlльномч cTaHi

тlни задовlльному cTaHl

ерметизованl стики ують поточного ремонтуотре

lдлога задовtльному cTaHi

Покрiвля В задовiльному cTaHi

7 Водостоки Потребують поточного ремонту

8 сходовi клiтки, сходовi
ма шl

l

2

3

4

)

6

В задовiльному cTaHi



9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджlи

Потребують замiни шибериl0 Смiтгспроводи (клапани,
стовб и, шибе и

В задовiльному cTaHiСмiтгезбiрнi камери
водо вlд

l1

В задовiльному cTaHi|2 BiKHa

Потребують замiни та встановлення
на сходових клlтинах

Щверi1з

В задовiльному cTaHi|4 Вхiднi групи

В задовiльному cTaHil5 Козирки вхiдних груп

В задовiльному cTaHi16 Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
ос вlтлення

Працюють в паспортному режимlЛiфти (машиннi
примiщення, дверi
машинних п имlщень

|1

Потребують поточного ремонтуСистеми центрального
опaшення

l8

Потребують поточного ремонтуСистеми гарячого
водопостачання

19

Потребують поточного ремонтуСистеми холодного
опостачання l кан€Lпlзацllвод

20

Асфальтове покриття потребуе
капlтального ремонту

21 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове

В задовiльному caHiTapHo-
технiчному cTaHi. Потребус замiни

часними елементамис

.Щитячий майданчик
(обладнання дитячих
майданчикiв

22

В задовiльному cTaHi

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового булинку на вул. орданська, 4-А,
lльнии.
ii в осiнньо-зимовий пер iод 2020-2021р.р.

BHicTb до експлуатацii жилого
перiол)

-fiIyMiK Л.I.

задовiльний, дитячого майданчи
Житловий будинок придатний д

ка - незадов
о експлуатац

(ouiHKa технiчного стану, висновок про гото
булинку у наступний

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-50l
/.,=:=\

Члени KoMicii: iнженер l-i категорii

Майстер технiчноi дiльничi

Шембель Т.М.

Щата огляду <11> вересня 2020Ё.,
\

покриття)

Корж Т.О.


