
Акт
загал ьного огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: вул. Иорданська,5

Корж Т.О.
(П.I.П. майстра)

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

о -501
(назва виконавця послуг)

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

iнженера з органiзацii експлуатацii та ремонту 1-i категорii Шембель Т.М.,
майстра технiчноi дiльницi Корж Т.О.

з 07,09.2020р. по l 1.09.20 20о.

(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

На прибудинковiй територii розмiщу€ться дитячий майданчик.
(перелiк елементiв благоустрою)

2. Техшiчний стан житлового будинку та його прибудинковоТ територiТ:
Пiд час проведення огляду житлового булинку N 5 на вул. Иорданськiй, комiсiя

перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй' зовнiшнi та внутрiшнi
стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii,
лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
п и цьом виявлено:

ПримiткаВисновок про технiчний стан
елемента (KoHcTpyKuiТ) булинку

л9
зlп

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

В задовiльному cTaHil Фундаменти

В задовiльному cTaHi2 Фасади

Стiни В задовiльному cTaHiз

Потребуе поточного ремонту

В задовiльному cTaHi5 Пiдлога

6 Покрiвля Потребус поточного ремонту

Потребують поточного ремонту7 Водостоки

провели огляд житлового будинку за адресою: вул. Йорданська, 5

i встановила таке:
1. Житловий будинок, загzшьна площа якого становить 7627 кв. м,
кiлькiсть квартир - 107.

4 Герметизованi стики



Потребують капiтального
eMoIi

8 сходовi клiтки, сходовi маршi

В задовiльному cTaHiБалкони, лоджii, ганки
ення балконiв i лоджiйого одж

9

Потребують замiни шибери
10 Смiттепроводи (клапани,

стовб и, шибе и
В задовiльному cTaHiСмiттсзбiрнi камери

вlдводоп
11

Потребують замiни на
повтехнlчно

BiKHa12

Потребують замiни на
поветехнlчном

.Щверi1з

В задовiльному cTaHiВхiднi групи|4

Ь задовiльному cTaHiКозирки вхiдних групl5

Потребуе поточного ремонтуЕлектрообладнання (щитова,
инкове освlтленняl б дм

Працюють в паспортному режимl17 Лiфти (машиннi примiщення,
имlщеньдве l машинних

емон€ поточногоПо бtLпьного опаJIеннясистеми ценl8
емоПо еб с поточногосистеми га ячого водопостачання

Потребуе поточного ремонтуСистеми холодного
опостачання i каналiзацiiвод

20

Асфальтове покриття (тротуар

потребус капiтального ремонту
)2| Прибудинкова територlя

(благоустрiй, асфальтове
иттяпо

В задовiльному caHiTapHo-

технiчному cTaHi, потребуе

доукомплектування сучасними
елементами

22 ,,Щитячий майданчик (обладнання

дитячих майданчикiв)

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового

та дитячий майданчик - задовiльний,
Житловий будинок придатнии до експлу

(очiнка технiчного стtшу, висновок про

булинку на вул. орданська'5,

атацii в осiнньо-зимовий пер iод2020-2021р.

готовнiсть до експлуатачii жилого

булинку у наступ ний пе

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-50l
.<,17-}

ч=2

Шумiк Л.I.

Шембель Т.М,
Члени KoMicii: iнженер 1-i категорii

майстер технlчноI дlльницl

.Щата огляду < l 1>> вересня 2020р. ,

Корж Т.О.
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