
Акт
заfальноt,о огляду житлового булинку,

розташованого за адресою: вул. Иорланська,,l-Б

Кольга 1.1.
(П.I.П. майстра)

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

од-501
(назва виконавця послуг)

М"' що нижче пiдписалися, комiсiя у склалi: головtlого iнженера Шумiк JI.1.,

iнженера з органiзачii експлуатачii 1,а ремонту l -i категорii Шембель Т.М.,
майстра технiчноi дiльницi Кольга 0.I.

з l4.09,2020p. по l8.09.2020p.
(дата початку огляду) (лата завершення оглялу)

провели огляд житлового будинку за адресою: вул. Иорданська,,4-Б
i встановила таке:
l. Житловий будинок, загдIьна площа якого становить l2833 кв. м,
кiлькiсть квартир - 180.
На прибулинковiй територii розмiщено спортивний та дитячий майданчики.

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан житловоl,о булинку та йоrо прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду житлового булинку Лр 4-Б на вул. Иорланськiй,

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджуваJl ьних конструкцiй, зовнiшнi та

внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВГI,
каналiзацii, лiфти, електрообладнанн я, дитячий, спортивний майданчики та
прилеглу територiю.
п и цьом ви я BJl eI lo:

ПримiткаВисновок про технiчний стан
елемента 1конструкчiТ) булинку

N9

зlп
Найменування елемента
(конструкцii) будинку

В задовiльному cTaHi
l

Фундаменти

1 В задовiльному cTaHiФасади

Стiни

Потребують поточного ремонту4 Герметизованi стики

5 Пiдлога В задовiльному cTaHi

6 Покрiвля В задовiльному cTaHi

Потребують поточного ремонту7 Водостоки

3 В задовiльному cTaHi



емоють капlтальногоп8 Сходовi клiтки, сходовi ма шl
В задовiльному cTaHiБалкони, лоджii, ганки

ення балконiв i лоджiйого дж
9

Потребуе замiни шибериl0
стовб и, шибе и

В задовiльному cTaHil1 Смiттезбiрнi камери
водоп овlд

Потребують замiниBiKHa|2

В задовiльному cTaHi[Bepilз

Потребуе поточного ремонтуВхiднi групи|4

Потребуе поточного ремонтуКозирки вхiдних груп15

Електрощитова потребус
Nloпоточного

Електрообладнання (щитова,

динкове освlтленняNte ежi, б
16

Прачюють в паспортному режимlЛiфти (машиннi примiщення,
i машинних пдве имiщень

|,7

с,ганlВ задовiльномl8 аJIьного опаленнясистеми це
с,гаIt lВ задовiльномсистеми га ячого водоI]остачанняl9

В задовiльному cTaHi20 системи холодного
водопостачання i каналiзацii

В задовiльному cTaHi21 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
пок иття

В задовiльному caHiTapHo-
r,ехнiчному cTaHi. Потребуе

доукомплектування сучасними
елементами

[итячий майданчик (обладнання

дитячих майданчикiв)
11

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового

дитячий, спортивний майданчики - задовlльнии,

Житловий будинок придатний до експлуатацtl в

(оцiнка технiчного стану. висновок про готовн
булинку у наступний rrерiод)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-50l

Члени KoMicii: iнженер l -i кате

Майстер технiчноi дiл

булинку на вул. Иорлан ська ,4-Б,

осiнньо-зимовий пер iод 2020-2021р.

icTb до експлуатацiТ жилого

Шумiк Л.I.

LIIембель'Г.М.
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!ата огляду <18> вересня 2020

Кольга 0.I.

Смiтгспроводи (клапани,


