
Корж Т.о.
(П.l.П. майстра)

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

од-501
(назва виконавltя послуг)

Мr, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Шумiк Л.l.,
iнженера з органiзачii експлуатацii та ремонту l -i категорii Шембель Т.М.,
майстра технiчноi дiльницi Корж Т.О.

з 07.09.2020р. по 1 1.09.2020p.
(лата початку огляду) (лата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Иорданська,5-А
l встановила таке:

l. Житловий будинок, загЕLпьна площа якого становить 27899,8 кв. м,
кiлькiсть квартир -З26 .

На прибудинковiй територii розмiщено дитячий та спортивний майданчики.
(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан житлового будинку та його прибудинково'i територii:
Пiд час проведення огляду житлового булинку Ns 5-А по вул. Йорланськiй,,

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий спортивний майданчики та прилеглу
територiю.
п и цьом виявлено:
Jф
з/п

Найменування елемента
(конструкцiТ) будинку

Висновок про технiчний стан
(конструкцii) булинкуелемента

Примiтка

1 Фундаменти В задовiльному cTaHi

) Фасади В задовiльному стйi
J Стiни [l задовiльному cTaHi

4 Герметизованi стиiй Потребують поточного ремонту
5 Пiдлога Е} задовiльному cTaHi

6 Покрiвля В задовiльному cTaHi

7 Водостоки Потребують поточного ремонту

Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Потребчють капiтального ремонту.

Акт
загального огляду житлового буди нку,

розташованого за адресою: вул. Иорланська, 5-А

8



В задовiльному cTaнl
Балкони, лоджll, ганки

лоджtи

9

В задовiльному cтaнl
Смiтгепроводи (клапани,

стовб и, шиб и
10

В задовiльному cтaнl
Смiттсзбiрнi камери

водоп овlд
1l

В задовiльному cTaнl
BiKHa

Потребують замiни та встановлення

сходових клlтинах',Щверi
13

Потребуе поточного ремон
ви хlд

ту другий
Вхiднi групи14

В задовiльному cTaHl
Козирки вх iдних груп15

В задовiльному стан1
Електрообладнання
мережi, будинкове

(щитова,

освiтлення

16

Прачюють в паспортно му режим1

i машинних п

нянем щипнниша рмл (фr"
две имlщень

1,|

Потребус поточного ремонту
Системи центрального
опалення

18

В задовiльному cтaнl
Системи гарячого
водопостачання

19

Потребус поточного ремонту
Системи холодного
водопоста чання iкана,rtзацtt

20

В задовiльному cTaнl
Прибулинкова територlя

(благоустрiй,, асфа,rьтове

пок итгя

2|

майданчик в задовlльному 
.

санiтарно-технiчному cTaHt,

потребус до укомплектування

к потребус
.Ц,итячий

Спортивни
капiтально

й майданчи
го ремонту.

с часними елементами

Дитячий майданчик
(обладнання дитячих
майданчикiв)

Висповки Koмlcll: стан житлового буди нку по вул. Иорданська, 5-А,

та дитячий майданчик - задовiльний. спортивний майДанчик - незадовlльнии,

атацll в oclHH ьо-зимовий пер tод2020-20Z
Житловий будинок придатнии до експлу

плуатачii жилого
(ouiHKa технtчного стану, висновок про готоввiсть до екс

будинку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер Од-501
, lЦум iK Л.I.

1р.р,

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

Майстер технiчноi лiл{ниrri
Корж Т.О.

(огородження балконi в i

|2

технiчний

,ъ,


